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1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments en matèria laboral i d’ocu
pació
Tram. 310-00432/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments en l’àmbit de la salut
Tram. 310-00433/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els riscos i les conseqüències de la limitació horària 
de les unitats d’hemodinàmica de Girona, Tarragona i Lleida
Tram. 310-00434/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgène
res i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
Tram. 310-00435/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment de la legalitat en l’àmbit educatiu
Tram. 310-00436/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la creació d’estructures d’estat
Tram. 310-00437/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la internacionalització de l’economia
Tram. 310-00438/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes per a garantir l’ocupació efecti
va dels habitatges protegits situats en zones amb forta de
manda d’habitatge assequible
Tram. 310-00439/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la declaració de la Festa dels Reis d’Igualada com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
Tram. 310-00440/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el conflicte laboral en el sector de les empreses subcon
tractades per Endesa
Tram. 310-00441/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els nous fàrmacs contra l’hepatitis C
Tram. 310-00442/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’habitatge i els desnonaments
Tram. 310-00443/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el cost de la creació d’estructures 
d’estat i el deute de la Generalitat
Tram. 317-00253/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’eleccions antici
pades i la llei de l’Administració electoral
Tram. 317-00254/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la nova imputació d’Oriol Pujol i la 
deslocalització d’empreses
Tram. 317-00255/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les prioritats del Govern per als prò
xims mesos
Tram. 317-00256/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el compromís de crear estructu
res d’estat i sobre la conversió del Govern en un govern de 
transició nacional
Tram. 317-00257/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’anunci de la convocatòria d’elecci
ons anticipades i la creació d’estructures d’estat
Tram. 317-00258/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’eleccions cada 
any i mig
Tram. 317-00259/10
Substanciació p. 18
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos d’hepatitis C del 2003 ençà
Tram. 314-16663/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels brots d’hepatitis C del 2003 ençà
Tram. 314-16664/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos d’hepatitis C per transmissió sexual del 
2003 ençà
Tram. 314-16665/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les intervencions per transplantament hepàtic i els 
fàrmacs de nova generació
Tram. 314-16666/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels transplantaments hepàtics
Tram. 314-16667/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos d’hepatitis C aguda i crònica
Tram. 314-16668/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels projectes de construcció, reformes, ampliacions 
i millores en els centres educatius públics de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-16700/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places del centre obert Sant Francesc, de Torto
sa (Baix Ebre)
Tram. 314-16713/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places del centre obert La Xirinxina, de Roque
tes (Baix Ebre)
Tram. 314-16714/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places del centre obert Sarabastall, de Delte
bre (Baix Ebre)
Tram. 314-16715/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places del centre obert Delta Xic, de Deltebre 
(Baix Ebre)
Tram. 314-16716/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places del centre obert mu  nicipal de Sant Carles de 
la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-16717/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places del centre obert Lúdik, d’Ulldecona 
(Montsià)
Tram. 314-16718/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places del centre obert L’Oliveta, de Santa Bàr
bara (Montsià)
Tram. 314-16719/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places del centre obert Centre Infantil La Sénia 
(Montsià)
Tram. 314-16720/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places del centre obert juvenil DinAmiks, d’Am
posta (Montsià)
Tram. 314-16721/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places del centre obert El Castell, d’Amposta 
(Montsià)
Tram. 314-16722/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants en situació de risc susceptibles d’ésser 
atesos en un centre obert de la Terra Alta
Tram. 314-16723/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants en situació de risc susceptibles d’ésser 
atesos en un centre obert de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-16724/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reobertura del centre de desenvolupament infantil i atenció 
precoç a la infància i a l’adolescència d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-16725/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’unitats de centres de desenvolupament infantil i 
atenció precoç a la infància i a l’adolescència a la Terra Alta
Tram. 314-16726/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Moció 136/X, sobre els infants en situació 
de vulnerabilitat
Tram. 314-16727/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a potenciar la coordinació dels equips d’orien
tació pedagògica, els centres de desenvolupament infantil i 
atenció precoç a la infància i a l’adolescència i els centres de 
salut mental infantil i juvenil
Tram. 314-16728/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació de risc atesos en 
un centre obert a les comarques de Barcelona
Tram. 314-16729/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació de risc atesos en 
un centre obert a les comarques de Tarragona
Tram. 314-16730/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació de risc atesos en 
un centre obert a les comarques de Girona
Tram. 314-16731/10
Resposta del Govern p. 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació de risc atesos en 
un centre obert a les comarques de Lleida
Tram. 314-16732/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places dels centres oberts i el nombre d’infants i 
adolescents atesos
Tram. 314-17284/10
Resposta del Govern p. 24

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments en matèria laboral i d’ocu
pació
Tram. 310-00432/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments en l’àmbit de la salut
Tram. 310-00433/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els riscos i les conseqüències de la limitació horà
ria de les unitats d’hemodinàmica de Girona, Tarragona i 
Lleida
Tram. 310-00434/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgène
res i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
Tram. 310-00435/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment de la legalitat en l’àmbit educatiu
Tram. 310-00436/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la creació d’estructures d’estat
Tram. 310-00437/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la internacionalització de l’economia
Tram. 310-00438/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes per a garantir l’ocupació efecti
va dels habitatges protegits situats en zones amb forta de
manda d’habitatge assequible
Tram. 310-00439/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la declaració de la Festa dels Reis d’Igualada com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
Tram. 310-00440/10
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el conflicte laboral en el sector de les empreses subcon
tractades per Endesa
Tram. 310-00441/10
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els nous fàrmacs contra l’hepatitis C
Tram. 310-00442/10
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’habitatge i els desnonaments
Tram. 310-00443/10
Anunci p. 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00253/10
Anunci p. 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00254/10
Anunci p. 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00255/10
Anunci p. 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00256/10
Anunci p. 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00257/10
Anunci p. 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00258/10
Anunci p. 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00259/10
Anunci p. 29

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la decisió de traslladar un pacient amb infart 
de miocardi de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarrago
na, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre 
de 2014
Tram. 311-02039/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el capteniment amb relació al pacient que va 
morir en el trasllat de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de 
Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de de
sembre de 2014
Tram. 311-02040/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió 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. 311-02041/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la previsió per a l’obertura les vintiquatre ho
res del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
Tram. 311-02042/10
Anunci p. 31
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la previsió per a l’obertura les vintiquatre hores 
del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 311-02043/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la previsió per a l’obertura les vintiquatre hores 
del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 311-02044/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la reordenació horària i el calendari d’implemen
tació del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 311-02045/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les necessitats detectades per a la reordenació 
horària del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 311-02046/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les conclusions de l’avaluació feta el 2014 amb re
lació al funcionament del servei d’hemodinàmica de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 311-02047/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’obertura d’un informe amb relació a la mort 
de dos joves dins llur vehicle en una pista de Campdevànol 
(Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02060/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la recepció de la primera trucada al servei d’emer
gències 112 amb relació a la mort de dos joves dins llur ve
hicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener 
de 2015
Tram. 311-02061/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el protocol del servei d’emergències 112 que 
se segueix en casos com el de la mort de dos joves dins llur 
vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de ge
ner de 2015
Tram. 311-02062/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les dades que es van prendre per a la geolocalit
zació de la trucada que va rebre el servei d’emergències 112 
amb relació a la mort de dos joves dins llur vehicle en una 
pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02063/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la idoneïtat de les dades que es van prendre 
en la trucada que va rebre el servei d’emergències 112 amb 
relació a la mort de dos joves dins llur vehicle en una pista de 
Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02064/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les recomanacions per a atendre a una persona 
inconscient que es van donar en la trucada que va rebre el 
servei d’emergències 112 amb relació a la mort de dos joves 

dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 
de gener de 2015
Tram. 311-02065/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre els mitjans tècnics i formatius que té el personal 
del servei d’emergències 112 per a casos com el de la mort 
de dos joves dins llur vehicle en una pista de Campdevànol 
(Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02066/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre els motius pels quals no es va activar el servei de 
bombers en primera instància amb relació a la mort de dos 
joves dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripo
llès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02067/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el tipus de vehicle que van emprar els bombers de 
Ripoll per a des plaçarse a la zona de Campdevànol (Ripo
llès) on van morir dos joves dins llur vehicle el 14 de gener 
de 2015
Tram. 311-02068/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les raons per les quals no es va poder continuar la 
recerca dels dos joves que van morir dins llur vehicle en una 
pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02069/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la dotació del parc de bombers de Ripoll amb un 
quatre per quatre
Tram. 311-02070/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les raons per les quals a dos quarts de sis de la 
matinada es va abandonar la recerca dels dos joves que van 
morir dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripo
llès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02071/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les raons per les quals va enviar un helicòpter 
sense metge a les nou del matí per a cercar els dos joves 
que van morir dins llur vehicle en una pista de Campdevànol 
(Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02072/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les possibles mancances estructurals, orga
nitzatives i de recursos dels serveis d’emergències que van 
participar en el rescat dels dos joves que van morir dins llur 
vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de ge
ner de 2015
Tram. 311-02073/10
Anunci p. 39

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat professional dels oftalmòlegs de l’Hospital Clínic 
de Barcelona en aquest i altres hospitals
Tram. 314-18672/10
Formulació p. 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import transferit a l’Ajuntament de Barcelona per al finança
ment dels serveis socials bàsics
Tram. 314-18673/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles 
i en obres
Tram. 314-18674/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres residencials d’acció educativa en funcionament 
a Barcelona
Tram. 314-18675/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció dels centres residencials d’acció edu
cativa per a persones amb discapacitat que estableix el con
veni de col·laboració amb l’Ajuntament a Barcelona en matè
ria d’equipaments de serveis socials
Tram. 314-18676/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció dels centres residencials d’acció 
educativa per a la infància que estableix el conveni de col
laboració amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria d’equi
paments de serveis socials
Tram. 314-18677/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la infància i a 
l’adolescència de Barcelona el 2014
Tram. 314-18678/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acolliment d’infants a Barcelona i sobre els me
nors que hi són acollits
Tram. 314-18679/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte 
d’equips i centres d’atenció a la infància i a l’adolescència 
el 2014
Tram. 314-18680/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció de residències i centres de dia per 
a gent gran que estableix el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de ser
veis socials en el període 20052007
Tram. 314-18681/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de 
titularitat pública per a gent gran
Tram. 314-18682/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a accedir a residències per a persones 
amb discapacitat de titularitat pública a Barcelona
Tram. 314-18683/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera a Barcelona per a la valoració de la de
pendència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el mo
ment en què es rep la prestació
Tram. 314-18684/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de valoració, valoracions efectuades, 
plans individuals d’atenció i prestacions en aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barce
lona
Tram. 314-18685/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona
Tram. 314-18686/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que reben les prestacions que es
tableix la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18687/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes als centres as sistencials per a gent gran a 
Barcelona el 2014
Tram. 314-18688/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el finançament assignat per a l’aplicació de la Llei de l’Es
tat 39/2006, relativa a la dependència, en els pressupostos 
del 2015
Tram. 314-18689/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han mort abans de rebre la pres
tació assignada en el pla individual d’atenció a Barcelona
Tram. 314-18690/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a gent gran de titularitat 
pública a Barcelona
Tram. 314-18691/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona
Tram. 314-18692/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que treballen als centres i equipaments 
d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona
Tram. 314-18693/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca
pacitat a Barcelona
Tram. 314-18694/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca
pacitat que estan en construcció a Barcelona
Tram. 314-18695/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius a salut mental 
inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 20082015 i sobre les partides pressupostàries 
assignades a cada projecte
Tram. 314-18696/10
Formulació p. 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de la Generalitat a l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona
Tram. 314-18697/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció 
primària inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanità
ria de Barcelona 20082015 i sobre les partides pressupos
tàries assignades a cada centre
Tram. 314-18698/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels equipaments de salut mental previs
tos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 20032007 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-18699/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’urgències d’atenció primària de la ciu
tat de Barcelona
Tram. 314-18700/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de la Generalitat a l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona en els pressupostos del 2015
Tram. 314-18701/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Bar
celona
Tram. 314-18702/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als alumnes de les escoles municipals de música i del 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Tram. 314-18703/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Bar
celona en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18704/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions establertes en el pressupost del 2015 per a 
Barcelona en matèria d’educació o ensenyament
Tram. 314-18705/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Barce
lona per al curs 20142015
Tram. 314-18706/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats o competicions esportives finançades a Barcelona 
el 2014 i les previstes per al 2015
Tram. 314-18707/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de signar un conveni amb l’Ajuntament de Barce
lona per a subvencionar equipaments esportius a la ciutat
Tram. 314-18708/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 

l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció i di
fusió de la cultura en el període 20112014
Tram. 314-18709/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import, el nombre i el concepte dels ajuts atorgats als co
merciants de Barcelona el 2014
Tram. 314-18710/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’atenció social 
en el període 20112014
Tram. 314-18711/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat de les operacions de compravenda de 
solars, locals i edificis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona 
en el període 20112014
Tram. 314-18712/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de construcció i posada en marxa de les residències i 
dels centres de dia a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18713/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones en el període 20112014
Tram. 314-18714/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya el 2014
Tram. 314-18715/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta al barri del Carmel i als seus entorns, a Barce
lona, en el període 20112014, en forma de transferències 
corrents o pagaments d’obres executades a l’Agència de 
Promoció del Carmel i Entorns
Tram. 314-18716/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barcelona en 
el període 20112014
Tram. 314-18717/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
adquisicions de béns immobles, locals i solars el 2014
Tram. 314-18718/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generali
tat en el període 20112014
Tram. 314-18719/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat per a la construcció d’equi
paments socials a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18720/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de l’aportació a l’Ajuntament 
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de Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsi
diarietat i suplència en el període 20112014
Tram. 314-18721/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils en el període 20112014
Tram. 314-18722/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’educació en el 
període 20112014
Tram. 314-18723/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i 
sobre la previsió de costos el 2013 i el 2014
Tram. 314-18724/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a per
sones amb discapacitat en el període 20112014
Tram. 314-18725/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les 
famílies en el període 20122014
Tram. 314-18726/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agèn
cia de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la cons
trucció d’habitatges a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18727/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de 
joc, envit o atzar a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18728/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió a 
Barcelona, en el període 20112014, en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-18729/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels lloguers de locals i edi
ficis ocupats per la Generalitat a Barcelona en el període 
20112014
Tram. 314-18730/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a 
polítiques d’habitatge en el període 20112014
Tram. 314-18731/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la 
gent gran en el període 20112014
Tram. 314-18732/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la 
infància en el període 20112014
Tram. 314-18733/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les per
sones físiques a Barcelona en el període 20052014
Tram. 314-18734/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses pressupostades i liquidades en inversions a Bar
celona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18735/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a per
sones estrangeres en el període 20112014
Tram. 314-18736/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18737/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’infraestructures 
bàsiques i transport en el període 20122014
Tram. 314-18738/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en 
situació de pobresa extrema en el període 20112014
Tram. 314-18739/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de pagament de les transferències pendents a 
l’Ajuntament de Barcelona i a les seves empreses, instituts i 
altres entitats
Tram. 314-18740/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les rondes 
en el període 20112014
Tram. 314-18741/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció de 
l’ocupació i el creixement empresarial en el període 2011
2014
Tram. 314-18742/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental en el període 20112014
Tram. 314-18743/10
Formulació p. 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga
nismes a l’Ajuntament de Barcelona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18744/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donaci
ons a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18745/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques de rehabilitació 
d’edificis en el període 20112014
Tram. 314-18746/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions finalistes en matèria d’atenció 
primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2014
Tram. 314-18747/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga
nismes als proveïdors en el període 20112014
Tram. 314-18748/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions pa
trimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el pe
ríode 20112014
Tram. 314-18749/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències del Go
vern de l’Estat per a projectes d’inversió a Barcelona en el 
període 20102014
Tram. 314-18750/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències corrents 
i de capital atorgades a l’Ajuntament de Barcelona en el pe
ríode 20112014
Tram. 314-18751/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a 
Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18752/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències de les 
institucions comunitàries europees per a projectes d’inver
sió a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18753/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a Fira 2000 en el període 2012
2014
Tram. 314-18754/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones estrangeres que han estat traslladades 
pel Govern de l’Estat a la ciutat de Barcelona el 2014
Tram. 314-18755/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers 
Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2014
Tram. 314-18756/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats que han estat 
presentats per a protecció a Barcelona el 2014
Tram. 314-18757/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei de Detecció i Intervenció amb Menors 
Estrangers sense Referents Familiars de l’Ajuntament de 
Barcelona el 2014
Tram. 314-18758/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’informes d’estrangeria emesos el 2014
Tram. 314-18759/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones registrades en el Registre central de 
persones assegurades del Servei Català de la Salut a Bar
celona el 2014
Tram. 314-18760/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a Bar
celona
Tram. 314-18761/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajunta
ment de Barcelona el 2014
Tram. 314-18762/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a fomentar la formació i l’ocupació el 2014
Tram. 314-18763/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de 
joventut el 2014
Tram. 314-18764/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a la neteja de les aigües contaminades per 
trihalometans el 2014
Tram. 314-18765/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya que han operat a Barcelona el 2014
Tram. 314-18766/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona amb Diplocat
Tram. 314-18767/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació depuradora d’aigües residuals del Besòs
Tram. 314-18768/10
Formulació p. 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum d’aigua a Barcelona durant el 2014
Tram. 314-18769/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de l’Agència Catalana de l’Aigua amb l’Àrea Metropoli
tana de Barcelona en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18770/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació acústica a l’àrea metropolitana de Barcelona 
el 2014
Tram. 314-18771/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a construir nous ecoparcs
Tram. 314-18772/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de Barce
lona el 2014
Tram. 314-18773/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació lluminosa a l’àrea metropolitana de Barcelona 
el 2014
Tram. 314-18774/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les emissions de contaminants a l’atmosfera a Barcelona 
el 2014
Tram. 314-18775/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients i les sancions a comerços de Barcelona del 
2009 ençà
Tram. 314-18776/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de regulació d’ocupació presentats a 
Barcelona del 2009 ençà
Tram. 314-18777/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a empreses de Barcelona
Tram. 314-18778/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a projectes d’emprenedors a Barcelona del 
2009 ençà
Tram. 314-18779/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes aixecades a comerços de Barcelona amb 
relació al compliment de la normativa estatal d’horaris co
mercials del 2012 ençà
Tram. 314-18780/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc de Barce
lona Creixement del 2012 ençà
Tram. 314-18781/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a fomentar la formació i l’ocupació el 2014
Tram. 314-18782/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes als mercats de Barcelona del 2009 ençà
Tram. 314-18783/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a Fira de Barcelona del 2009 
ençà
Tram. 314-18784/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a promoure la marca Barcelona 
del 2010 ençà
Tram. 314-18785/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a comerços de Barcelona del 2009 ençà
Tram. 314-18786/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes a Barcelona amb els fons recaptats per l’im
post turístic el 2012 i el 2013
Tram. 314-18787/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requeriments i les sancions a establiments de Barcelona 
que no retolen en català del 2009 ençà
Tram. 314-18788/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que van ingressar en centres peniten
ciaris de Barcelona el 2014
Tram. 314-18789/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelo
na el 2014
Tram. 314-18790/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral a la Sala de Coordinació de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-18791/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Barcelona pels Mossos d’Esquadra 
el 2014
Tram. 314-18792/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana 
a l’espai públic interposades per mossos d’esquadra a Bar
celona el 2014
Tram. 314-18793/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-18794/10
Formulació p. 81



27 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 483

SUMARI 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esqua
dra a Barcelona el 2014
Tram. 314-18795/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de delictes i faltes produïts a Barcelona durant 
el 2014 que els Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-18796/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies interposades a l’Oficina d’Atenció Ciu
tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 2014
Tram. 314-18797/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències amb pena de treballs en benefici de la comunitat 
dictades a Barcelona el 2014
Tram. 314-18798/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Barce
lona i la previsió per als propers anys
Tram. 314-18799/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades per robatoris al Metro de 
Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 
els tramvies metropolitans el 2014
Tram. 314-18800/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra amb la Guàr
dia Urbana i amb el Cos Nacional de Policia el 2014
Tram. 314-18801/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del conveni marc de coordinació, cooperació i col
laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de se
guretat pública i policia
Tram. 314-18802/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya corresponents al 2014
Tram. 314-18803/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a implantar la targeta T16 i les millores que com
portarà respecte a la T12
Tram. 314-18804/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar
celona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-18805/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions fermes per infraccions d’excés de velocitat a 
les rondes de Barcelona el 2014
Tram. 314-18806/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències en el servei del tramvia metropo
lità el 2014
Tram. 314-18807/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana ponderada de l’ús del carril VAO a l’entrada de Bar
celona per l’avinguda de la Meridiana el 2014
Tram. 314-18808/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ruta i el calendari previstos per a la connexió dels tramvies 
de Barcelona
Tram. 314-18809/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis econòmics relatius al transport públic elaborats 
el 2014
Tram. 314-18810/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de transport el 2014
Tram. 314-18811/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de T12 sol·licitades i el nombre de viatges fets amb 
aquestes targetes el 2014
Tram. 314-18812/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst d’arribada de les línies 9 i 10 del metro al 
barri de la Marina, de Barcelona
Tram. 314-18813/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre di
verses dades relatives al servei del tramvia metropolità cor
responents al 2014
Tram. 314-18814/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’acabament de les obres i la posada 
en funcionament del centre de preventius de la Zona Fran
ca de Barcelona i la previsió per al tancament de la presó 
Model
Tram. 314-18815/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de l’Institut Català del Sòl a Barce
lona del 2011 ençà
Tram. 314-18816/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora
ment dels barris del Besòs i el Maresme, de Barcelona, aco
llit a la convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris, en data del 31 de desembre 
de 2014
Tram. 314-18817/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora
ment dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Bar
celona, acollit a la convocatòria del 2006 en aplicació de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18818/10
Formulació p. 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona que estan buits
Tram. 314-18819/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora
ment del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatò
ria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris, en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18820/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió de l’empresa Infraestructures de la Ge
neralitat de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-18821/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habi
tatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-18822/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’habitatges de protecció oficial de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-18823/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges iniciats i d’habitatges finalitzats per 
l’Institut Català del Sòl el 2014 i les previsions per al 2015
Tram. 314-18824/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Consorci de l’Habitatge del 2009 
ençà
Tram. 314-18825/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per a habitatges afectats per patologies estructurals al 
barri de Canyelles, de Barcelona, del 2007 ençà
Tram. 314-18826/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge del 
2013 ençà
Tram. 314-18827/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta per l’Institut Català del Sòl al barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona, en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18828/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
solars de l’Institut Català del Sòl a Barcelona
Tram. 314-18829/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa en vigilància d’habitatges de protecció oficial a Bar
celona del 2011 ençà
Tram. 314-18830/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona que estan buits
Tram. 314-18831/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies es
tructurals a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-18832/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis de col·laboració signats entre l’Agència de l’Habi
tatge de Catalunya i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona
Tram. 314-18833/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes 
autònoms en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18834/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora
ment dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Bar
celona, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18835/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta a la línia 9 del metro
Tram. 314-18836/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora
ment del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris, en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18837/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de millorament de l’accessibilitat 
de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació 
d’Urquinaona
Tram. 314-18838/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta al barri del Carmel, de Barcelona, en forma de 
transferències corrents o pagaments d’obres a l’Agència de 
Promoció del Carmel i Entorns el 2014
Tram. 314-18839/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18840/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació feta a l’àrea extraordinària de rehabilitació inte
gral del barri del Carmel, de Barcelona, del 2005 ençà
Tram. 314-18841/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors a 
Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-18842/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació en rehabilitació d’habitatges de Barcelona del 
2007 ençà
Tram. 314-18843/10
Formulació p. 101
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelo
na, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de de
sembre de 2014
Tram. 314-18844/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona que estan buits
Tram. 314-18845/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de l’Institut Català del Sòl a Barce
lona del 2011 ençà
Tram. 314-18846/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generali
tat a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-18847/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat fe
tes per l’Ajuntament de Barcelona el 2014
Tram. 314-18848/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Gene
ralitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-18849/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llicències d’obres atorgades per a promocions 
d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl a Barcelona 
del 2011 ençà
Tram. 314-18850/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions previstes en el pressupost del 2015 per a 
Barcelona
Tram. 314-18851/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica als consorcis d’educació, d’habitat
ge, de serveis socials i sanitari i a l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona el 2014
Tram. 314-18852/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius a la salut men
tal inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 20032007 i el cost definitiu dels equipaments 
que ja estan acabats
Tram. 314-18853/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària de Barcelona
Tram. 314-18854/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària continuada de Barcelona
Tram. 314-18855/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida pressupostària assignada al Consorci Sanitari de 
Barcelona per al 2015
Tram. 314-18856/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
negociacions per a instal·lar a Barcelona una subseu del mu
seu State Hermitage
Tram. 314-18857/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions fetes als consorcis i les fundacions culturals de 
Barcelona el 2014 i les previstes per al 2015
Tram. 314-18858/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en el projecte de creació d’un pol cultural a 
la muntanya de Montjuïc
Tram. 314-18859/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats i els equipaments culturals finançats a Barcelona 
el 2014 i els previstos per al 2015
Tram. 314-18860/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 314-18861/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola La Maquinista, de Bar
celona
Tram. 314-18862/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola CongrésIndians, de 
Barcelona
Tram. 314-18863/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres escolars amb jornada compactada a Barcelona
Tram. 314-18864/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola Univers, de Barcelona
Tram. 314-18865/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van obtenir la graduació en edu
cació secundària obligatòria a Barcelona el curs 20142015
Tram. 314-18866/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres 
educatius de Barcelona el curs 20142015
Tram. 314-18867/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la sisena hora als centres escolars de Bar
celona
Tram. 314-18868/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-18869/10
Formulació p. 110
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona el curs 20142015
Tram. 314-18870/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de formació d’adults de Barcelona per al 
curs 20142015
Tram. 314-18871/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar 
del curs 20142015
Tram. 314-18872/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per al finançament de les esco
les d’adults a Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015
Tram. 314-18873/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada al funcionament de les es
coles de música de Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015
Tram. 314-18874/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada a escoles d’educació es
pecial i a la inserció d’infants amb necessitats educatives 
especials en escoles ordinàries de Barcelona el 2014 i la pre
visió per al 2015
Tram. 314-18875/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat 
de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-18876/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica en concepte de beques de menja
dor per a alumnes de centres públics de Barcelona del 2010 
ençà
Tram. 314-18877/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques destinades a les famílies que op
ten per l’ús de la carmanyola als centres públics de Barcelo
na el curs 20142015
Tram. 314-18878/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de ti
tularitat de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-18879/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació amb el Ministeri de l’Interior arran de l’atemptat 
a París del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18880/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell polític de coordinació amb el Ministeri de l’Interior ar
ran de l’atemptat a París del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18881/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell de comandament policial de la coordinació amb el Mi

nisteri de l’Interior arran de l’atemptat a París del 7 de gener 
de 2015
Tram. 314-18882/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de punts crítics que han d’ésser vigilats arran de 
l’atemptat a París del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18883/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
punts crítics que han d’ésser vigilats arran de l’atemptat a 
París del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18884/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els cossos policials que vigilen els punts crítics arran de 
l’atemptat a París del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18885/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra que col·laboren 
en la vigilància dels punts crítics arran de l’atemptat a París 
del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18886/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra que col·laboren 
amb els cossos de seguretat de l’Estat en la vigilància dels 
punts crítics arran de l’atemptat a París del 7 de gener de 
2015
Tram. 314-18887/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre el Departament d’Interior i el Centre Nacional 
d’Intel·ligència
Tram. 314-18888/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació entre el Departament d’Interior i el Centre 
Nacio nal d’Intel·ligència
Tram. 314-18889/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell de comandament de la coordinació entre el Departa
ment d’Interior i el Centre Nacional d’Intel·ligència
Tram. 314-18890/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de la darrera reunió de la Junta de Seguretat de Cata
lunya
Tram. 314-18891/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals el president de la Generalitat no convoca 
la Junta de Seguretat de Catalunya
Tram. 314-18892/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat de la Junta de Seguretat de Catalunya
Tram. 314-18893/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell de protecció previst per als centres musulmans arran 
dels atemptats a França del 7 i el 8 de gener de 2015
Tram. 314-18894/10
Formulació p. 118
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits d’adscripció d’un centre docent a una universitat
Tram. 314-18895/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adscripció dels centres docents d’ensenyament superior 
de titularitat pública a una universitat
Tram. 314-18896/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a pal·liar la situació que viu el sector dels cítrics 
de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-18897/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mecanismes legals per a evitar l’enfonsament del sector 
dels cítrics de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-18898/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts previstos per a destruir al camp les mandarines que no 
s’han pogut collir
Tram. 314-18899/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me
di Ambient per a ampliar el període per a la retirada de les 
mandarines malmeses
Tram. 314-18900/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte per a instal·lar una granja porcina a Vimbodí i Poblet 
(Conca de Barberà)
Tram. 314-18901/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contaminació atmosfèrica al gener del 2015
Tram. 314-18902/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contaminació atmosfèrica el 2014
Tram. 314-18903/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de malalties monitoritzats amb relació a la conta
minació atmosfèrica el 2014 i al gener del 2015
Tram. 314-18904/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 
amb relació a l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la 
salut el 2014 i al gener del 2015
Tram. 314-18905/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acomiadament del conseller delegat del Consorci Sanitari 
Integral i la indemnització que se li va pagar
Tram. 314-18906/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acomiadament improcedent de la gerent d’àrea de l’Hospi
talet de Llobregat del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18907/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contractació de dues societats mercantils per a atendre 

l’atenció programada d’accidentats de trànsit per part del 
Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18908/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els conceptes retributius del personal del Consorci Sanitari 
Integral
Tram. 314-18909/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció salarial aplicada al personal de l’alta direcció del 
Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18910/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la instal·lació d’una explotació porcina prop del monestir de 
Poblet
Tram. 314-18911/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de l’oficina de la Generalitat a Londres en un cas 
de mort d’una ciutadana catalana en accident de trànsit
Tram. 314-18912/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-18913/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-18914/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-18915/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2011
Tram. 314-18916/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2010
Tram. 314-18917/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2009
Tram. 314-18918/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2008
Tram. 314-18919/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2007
Tram. 314-18920/10
Formulació p. 130
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut del Govern de l’Estat per al finançament dels 
Mossos d’Esquadra el 2006
Tram. 314-18921/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació econòmica de l’empresa Cedinsa
Tram. 314-18923/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mort de dos joves dins llur vehicle en una pista de Campde
vànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 314-18924/10
Formulació p. 131

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona a TV3 el 2014
Tram. 325-00086/10
Formulació p. 131

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona en el programa Els matins, de TV3, el 2014
Tram. 325-00087/10
Formulació p. 132

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les aparicions de representants del Partit 
Popular de Catalunya a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00088/10
Formulació p. 132

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

per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00089/10
Formulació p. 132

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els representants de formacions polítiques 
que han participat en programes de Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00090/10
Formulació p. 133

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els representants de formacions polítiques 
que han participat en programes de Televisió de Catalunya 
el 2014
Tram. 325-00091/10
Formulació p. 133

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona en el programa Divendres, de TV3, el 2014
Tram. 325-00092/10
Formulació p. 133

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les aparicions de representants del Partit 
Popular de Catalunya a TV3 el 2014
Tram. 325-00093/10
Formulació p. 134

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00094/10
Formulació p. 134

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res
pondre per escrit sobre un possible pagament a l’Assemblea 
Nacional Catalana
Tram. 326-00002/10
Formulació p. 134
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments en 
ma tèria laboral i d’ocupació
Tram. 310-00432/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments en l’àm
bit de la salut
Tram. 310-00433/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els riscos i les conseqüències 
de la limitació horària de les unitats d’hemo
dinàmica de Girona, Tarragona i Lleida
Tram. 310-00434/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’aplicació de la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de les
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter
sexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifò
bia i la transfòbia
Tram. 310-00435/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el compliment de la legalitat en 
l’àmbit educatiu
Tram. 310-00436/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la creació d’estructures d’estat
Tram. 310-00437/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la internacionalització de l’eco
nomia
Tram. 310-00438/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures previstes per a 
garantir l’ocupació efectiva dels habitatges 
protegits situats en zones amb forta deman
da d’habitatge assequible
Tram. 310-00439/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la declaració de la Festa dels 
Reis d’Igualada com a Patrimoni Cultural Im
material de la Humanitat
Tram. 310-00440/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el conflicte laboral en el sector de 
les empreses subcontractades per Endesa
Tram. 310-00441/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els nous fàrmacs contra l’hepa
titis C
Tram. 310-00442/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’habitatge i els 
desnonaments
Tram. 310-00443/10

Substanciació

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre el cost de 
la creació d’estructures d’estat i el deute de la 
Generalitat
Tram. 317-00253/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la convoca
tòria d’eleccions anticipades i la llei de l’Ad
ministració electoral
Tram. 317-00254/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la nova 
imputació d’Oriol Pujol i la deslocalització 
d’empreses
Tram. 317-00255/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre les priori
tats del Govern per als pròxims mesos
Tram. 317-00256/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre el compro
mís de crear estructures d’estat i sobre la 
conversió del Govern en un govern de trans
ició nacional
Tram. 317-00257/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre l’anunci de 
la convocatòria d’eleccions anticipades i la 
creació d’estructures d’estat
Tram. 317-00258/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la convoca
tòria d’eleccions cada any i mig
Tram. 317-00259/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Resposta del Govern
Reg. 100660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

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 314-16663/10 
a 314-16668/10 us adjunto els informes sobre l’evolu-
ció de l’hepatitis C i dels transplantaments hepàtics 
així com l’evolució dels costos dels trasplantaments i 
dels tractaments.

A Catalunya es disposa d’una rúbrica específica per 
notificar els casos d’hepatitis C agudes des de l’any 
2011. Anteriorment les hepatitis C es notificaven sota 
una rúbrica inespecífica «altres hepatitis víriques (ex-
clou l’hepatitis A i l’hepatitis B)». A l’estat espanyol 
les hepatitis C encara es notifiquen sota el concepte 
«altres hepatitis víriques».

La notificació de brots d’hepatitis C a nivell comunita-
ri no és habitual atès que la infecció aguda és general-
ment asimptomàtica i el seu diagnòstic precoç és molt 
infreqüent. Durant el període esmentat (2003-2013) es 
va notificar un brot a Lleida que va afectar 2 persones 
de la mateixa família, usuaris de drogues per via pa-
renteral. A la família, hi havia diverses persones por-
tadores del virus.

D’altra banda, en el període 2011-2014 es van notificar 
76 casos d’hepatitis C aguda que van declarar que ha-
vien tingut contacte sexual amb un cas (sospitós o con-
firmat) d’hepatitis C aguda o crònica. La transmissió 
es produeix mitjançant pràctiques sexuals d’alt risc, 
durant les quals és habitual el sagnat.

La mediana d’edat dels casos declarats a la ciutat de 
Barcelona (66 casos) va ser de 39,5 anys i a la resta 
de Catalunya (10 casos) la mediana d’edat es va situar 
als 36,5 anys.

En referència a les actuacions realitzades, atès que es 
tracta de grups concrets de la població amb pràctiques 
de risc i que no hi ha vacunes per prevenir la infecció, 
les mesures preventives recomanades des de les dife-
rents unitats de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya van adreçades a reduir el risc d’exposició al virus 

i a la informació i assessorament sobre opcions d’aten-
ció i tractament.

Barcelona, 13 de gener de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

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

Resposta del Govern
Reg. 100660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16663/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16663/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16663/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels transplantaments he
pàtics
Tram. 314-16667/10

Resposta del Govern
Reg. 100660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16663/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16663/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat dels projectes de construcció, 
reformes, ampliacions i millores en els cen
tres educatius públics de l’Hospitalet de Llo
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-16700/10

Resposta del Govern
Reg. 101170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 314-16700/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament està revisant la pla-
nificació de la construcció, ampliació i adequació de 
centres educatius tenint en compte l’evolució de la po-
blació escolar del municipi i les disponibilitats pressu-
postàries del Govern.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
Sant Francesc, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16713/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 314-16713/10, 314-
16714/10, 314-16715/10, 314-16716/10, 314-16717/10, 
314-16718/10, 314-16719/10, 314-16720/10, 314-
16721/10, 314-16722/10, 314-16723/10, 314-16724/10, 
314-16725/10, 314-16726/10, 314-16727/10, 314-
16728/10, 314-16729/10, 314-16730/10, 314-16731/10, 
314-16732/10 i 314-17284/10 us informo que el nombre 
de places dels centres oberts és la següent:

Centre obert Places

Centre obert Sant Francesc 35
Centre obert La Xirinxina 35
Centre obert Sarabastall 20
Centre obert Delta Xic 20
Centre obert municipal de Sant Carles 
de la Ràpita 25
Centre obert Lúdik 50
Centre obert l’Oliveta 30
Centre obert juvenil DinAmiks 18
Centre obert El Castell 40

* Segons el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments So
cials, no consta registrat cap centre obert Infantil La Sènia 
al Montsià.

Actualment les places de centre obert corresponents 
a les comarques de la Terra Alta i la Ribera es tro-
ben en tramitació. Els serveis socials locals de la zona 
determinen quins dels infants i adolescents atesos po-
den ser susceptibles de ser usuaris de centres oberts en 
d’altres demarcacions locals properes.

D’acord amb la legislació vigent (article 99 de la Llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència i articles 16.2 i 17 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials) l’atenció 
dels infants i adolescents en situació de risc correspon 
a l’Administració local competent en matèria de ser-
veis socials bàsics. Consegüentment, és l’administra-
ció local competent per la gestió d’aquests socials bà-
sics qui pot informar adequadament de quants infants 
i adolescents en situació de risc s’atenen o són sus-
ceptibles de ser atesos, actualment, als centres oberts, 
d’acord amb les competències assignades en la norma-
tiva de serveis socials i d’infància.

Actualment el Centre de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç (CDIAP) de la Sénia atén els infants 
d’aquesta població i d’Ulldecona, per la qual cosa no 
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es preveu la reobertura del CDIAP d’aquesta darrera 
població. El CDIAP ubicat a Móra d’Ebre dóna co-
bertura a les comarques de la Terra Alta i la Ribera 
d’Ebre.

Pel que fa a la Moció 136/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els infants en situació de vulnerabilitat on 
s’instava el Govern a garantir que els infants en risc 
derivats als Equips d’Assessorament i orientació Psi-
copedagògica (EAP), als Centres de Desenvolupament 
infantil i atenció Precoç (CDIAP) o als Centres de Sa-
lut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) tinguin un dicta-
men professional en un període màxim de sis mesos, 
us informem que es compleixen els terminis establerts 
per aquesta moció.

Actualment s’està donant continuïtat al Pla d’Atenció 
Integral per a les persones amb trastorn de l’espec-
tre autista i els Departaments de Salut, Ensenyament 
i Benestar Social i Família han elaborat un document 
d’anàlisi i recomanacions sobre l’atenció a les persones 
amb funcionament intel·lectual límit que potenciarà la 
coordinació entre els CSMIJ, els EAP i els CDIAP.

En relació amb el nombre de places de centres oberts a 
les comarques de Barcelona, Tarragona, Girona i Llei-
da, trobareu la informació a les taules següents:

Comarques Barcelona Places Núm. centres

Alt Penedès 76 3
Anoia 144 5
Bages 147 9
Baix Llobregat 851 23
Barcelonès 2.348 50
Garraf 232 6
Maresme 482 13
Osona 251 8
Vallès Occidental 539 15
Vallès Oriental 290 9

Comarques Tarragona Places Núm. centres

Alt Camp 120 4
Baix Camp 357 11
Baix Ebre 110 4
Baix Penedès 160 7
Conca de Barberà 40 3
Montsià 163 5
Tarragonès 715 18

Comarques Girona Places Núm. centres

Alt Empordà 100 3
Baix Empordà 45 2
Cerdanya 20 1
Garrotxa 12 1
Gironès 315 11
Pla de l’Estany 30 1
Ripollès 135 5

Comarques Lleida Places Núm. centres

Alt Urgell 20 1
Alta Ribargorça 12 1
Cerdanya 10 1
Garrigues 60 1
Noguera 40 1
Pla d’Urgell 40 1
Segarra 20 1
Segrià 430 11
Urgell 25 1

Barcelona, 15 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
La Xirinxina, de Roquetes (Baix Ebre)
Tram. 314-16714/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
Sarabastall, de Deltebre (Baix Ebre)
Tram. 314-16715/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
Delta Xic, de Deltebre (Baix Ebre)
Tram. 314-16716/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert mu 
nicipal de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-16717/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
Lúdik, d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-16718/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
L’Oliveta, de Santa Bàrbara (Montsià)
Tram. 314-16719/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
Centre Infantil La Sénia (Montsià)
Tram. 314-16720/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
juvenil DinAmiks, d’Amposta (Montsià)
Tram. 314-16721/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places del centre obert 
El Castell, d’Amposta (Montsià)
Tram. 314-16722/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants en situació de risc 
susceptibles d’ésser atesos en un centre 
obert de la Terra Alta
Tram. 314-16723/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants en situació de risc 
susceptibles d’ésser atesos en un centre 
obert de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-16724/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reobertura del centre de desenvolu
pament infantil i atenció precoç a la infància 
i a l’adolescència d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-16725/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’unitats de centres de des
envolupament infantil i atenció precoç a la 
infància i a l’adolescència a la Terra Alta
Tram. 314-16726/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Moció 136/X, so
bre els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 314-16727/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a potenciar la coor
dinació dels equips d’orientació pedagògi
ca, els centres de desenvolupament infantil 
i atenció precoç a la infància i a l’adolescèn
cia i els centres de salut mental infantil i ju
venil
Tram. 314-16728/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació de risc atesos en un centre obert a 
les comarques de Barcelona
Tram. 314-16729/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació de risc atesos en un centre obert a 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-16730/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació de risc atesos en un centre obert a 
les comarques de Girona
Tram. 314-16731/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació de risc atesos en un centre obert a 
les comarques de Lleida
Tram. 314-16732/10

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16713/10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els darrers esdeveniments en 
matèria laboral i d’ocupació
Tram. 310-00432/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 101625 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
els darrers esdeveniments en matèria laboral i d’ocu-
pació?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els darrers esdeveniments en 
l’àmbit de la salut
Tram. 310-00433/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 101626 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
els darrers esdeveniments en l’àmbit de la Salut?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els riscos i les conseqüències 
de la limitació horària de les unitats d’hemo
dinàmica de Girona, Tarragona i Lleida
Tram. 310-00434/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 101628 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple que tindrà lloc els dies 21 i 
22 de gener de 2015.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre els riscos i les conseqüències de la limitació 
horària de les Unitats d’Hemodinàmica de Girona, 
Tarragona i Lleida.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’aplicació de la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de les
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter
sexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifò
bia i la transfòbia
Tram. 310-00435/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101629 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

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 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Als 100 dies de l’aprovació de la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, què han fet els 
diferents departaments de la Generalitat per a imple-
mentar-la?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el compliment de la legalitat en 
l’àmbit educatiu
Tram. 310-00436/10

Anunci
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101638 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 142 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Tiene previsto el Govern dar cumplimiento a la le-
galidad en el ámbito educativo?

Palacio del Parlamento, 19 de enero de 2015

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la creació d’estructures d’estat
Tram. 310-00437/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101643 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

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 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern envers la creació 
d’estructures d’estat?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la internacionalització de l’eco
nomia
Tram. 310-00438/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 101645 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-

senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la in-
ternacionalització de l’economia?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures previstes per a 
garantir l’ocupació efectiva dels habitatges 
protegits situats en zones amb forta deman
da d’habitatge assequible
Tram. 310-00439/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 101646 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Què té previst fer el Govern per garantir l’efecti-
va ocupació dels habitatges protegits situats en zones 
amb forta demanda d’habitatge assequible?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la declaració de la Festa dels 
Reis d’Igualada com a Patrimoni Cultural Im
material de la Humanitat
Tram. 310-00440/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 101647 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quin moment es troba el procés per tal que la Fes-
ta dels Reis d’Igualada sigui Patrimoni Cultural Im-
material de la Humanitat?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el conflicte laboral en el sector de 
les empreses subcontractades per Endesa
Tram. 310-00441/10

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101661 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació al con-
flicte laboral en el sector de les empreses subcontrac-
tades per Endesa i els seus efectes sobre la qualitat i 

el manteniment de la xarxa de subministrament elèc-
trica?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els nous fàrmacs contra l’hepa
titis C
Tram. 310-00442/10

Anunci
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101662 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
pel que fa als nous fàrmacs de l’hepatitis C?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’habitatge i els 
desnonaments
Tram. 310-00443/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 101669 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Sobre polítiques d’habitatge i la xacra dels desnona-
ments.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00253/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 100415 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2015

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00254/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 101627 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00255/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101630 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat so-
bre l’actual situació política?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00256/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 101644 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00257/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101663 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00258/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 101670 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del President de la Genera-
litat de Catalunya sobre la situació política i social del 
país

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00259/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101672 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.01.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la decisió de traslladar un 
pacient amb infart de miocardi de l’Hospi
tal Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de 
desembre de 2014
Tram. 311-02039/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100200 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 
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 oralment 
en comissió sobre el capteniment amb rela
ció al pacient que va morir en el trasllat de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarra
gona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 
25 de desembre de 2014
Tram. 311-02040/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100201 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 oralment en 
comissió sobre les conclusions de l’expedi
ent informatiu amb relació a la mort d’un pa
cient durant el trasllat de l’Hospital Univer
sitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge el 25 de desembre 
de 2014
Tram. 311-02041/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100202 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió per a l’obertura 
les vintiquatre hores del servei d’hemodi
nàmica de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 311-02042/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100203 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 oralment 
en comissió sobre la previsió per a l’obertu
ra les vintiquatre hores del servei d’hemo
dinàmica de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 311-02043/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100204 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió per a l’obertura 
les vintiquatre hores del servei d’hemodi
nàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 311-02044/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100205 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reordenació horària i el 
calendari d’implementació del servei d’he
modinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Uti
lització Pública
Tram. 311-02045/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100206 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 oralment en 
comissió sobre les necessitats detectades 
per a la reordenació horària del servei d’he
modinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Uti
lització Pública
Tram. 311-02046/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100207 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 detec-
tat?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les conclusions de l’avalua
ció feta el 2014 amb relació al funcionament 
del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hos
pitalària d’Utilització Pública
Tram. 311-02047/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100208 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Salut, 20.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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 oralment en 
comissió sobre l’obertura d’un informe amb 
relació a la mort de dos joves dins llur vehi
cle en una pista de Campdevànol (Ripollès) 
el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02060/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101146 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
mo rir a Campdevànol suposadament per inhalació 
de gasos del tub d’escapament del seu cotxe al que-
dar-se embarrancats en una pista enfangada a prime-
ra hora de la matinada del dimecres 14 de gener de 
2015.

– Ha obert el Departament d’Interior un informe al 
respecte dels fets succeïts?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recepció de la primera tru
cada al servei d’emergències 112 amb rela
ció a la mort de dos joves dins llur vehicle en 
una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de 
gener de 2015
Tram. 311-02061/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101147 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Quan es produeix la recepció de la primera trucada 
al 112?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el protocol del servei 
d’emergències 112 que se segueix en casos 
com el de la mort de dos joves dins llur vehi
cle en una pista de Campdevànol (Ripollès) 
el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02062/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101148 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Quin és el protocol del 112 en aquests casos?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les dades que es van pren
dre per a la geolocalització de la trucada 
que va rebre el servei d’emergències 112 
amb relació a la mort de dos joves dins llur 
vehicle en una pista de Campdevànol (Ripo
llès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02063/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101149 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Es van prendre les dades per la geolocalització de la 
trucada?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la idoneïtat de les dades que 
es van prendre en la trucada que va rebre 
el servei d’emergències 112 amb relació a 
la mort de dos joves dins llur vehicle en una 
pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de ge
ner de 2015
Tram. 311-02064/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101150 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Es va fer la recollida de dades adients per una recer-
ca urgent?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les recomanacions per 
a atendre a una persona inconscient que es 
van donar en la trucada que va rebre el ser
vei d’emergències 112 amb relació a la mort 
de dos joves dins llur vehicle en una pista de 
Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 
2015
Tram. 311-02065/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101151 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Es van donar les recomanacions adients per atendre 
a una persona inconscient dins d’un cotxe?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els mitjans tècnics i for
matius que té el personal del servei d’emer
gències 112 per a casos com el de la mort 
de dos joves dins llur vehicle en una pista de 
Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 
2015
Tram. 311-02066/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101152 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– El personal del 112 te els mitjans tècnic i formatius 
necessaris per fer aquesta tasca?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals no es 
va activar el servei de bombers en primera 
instància amb relació a la mort de dos joves 
dins llur vehicle en una pista de Campdevà
nol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02067/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101153 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– En avisar al SEM que va desplaçar un vehicle que 
no va poder arribar per la situació impracticable de la 
pista, perquè no es va activar als bombers en primera 
instància?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tipus de vehicle que van 
emprar els bombers de Ripoll per a des pla
çarse a la zona de Campdevànol (Ripollès) 
on van morir dos joves dins llur vehicle el 14 
de gener de 2015
Tram. 311-02068/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101154 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Quin tipus de vehicle va ser emprat pels bombers de 
Ripoll per desplaçar-se a la zona on es va produir la 
mort dels dos joves?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per les quals no es 
va poder continuar la recerca dels dos joves 
que van morir dins llur vehicle en una pista 
de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 
2015
Tram. 311-02069/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101155 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Per quina raó no va poder continuar la recerca?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació del parc de bom
bers de Ripoll amb un quatre per quatre
Tram. 311-02070/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101156 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
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vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Està dotat el parc de bombers de Ripoll d’un vehi-
cle 4x4?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per les quals a dos 
quarts de sis de la matinada es va abando
nar la recerca dels dos joves que van morir 
dins llur vehicle en una pista de Campdevà
nol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02071/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101157 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Perquè s’abandona la recerca a les 05:30 h?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les raons per les quals va 
enviar un helicòpter sense metge a les nou 
del matí per a cercar els dos joves que van 
morir dins llur vehicle en una pista de Camp
devànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02072/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101159 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Per què s’enlaira l’helicòpter a les 09:00 h i sense 
metge?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les possibles mancances es
tructurals, organitzatives i de recursos dels 
serveis d’emergències que van participar en 
el rescat dels dos joves que van morir dins 
llur vehicle en una pista de Campdevànol 
(Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 311-02073/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101160 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

En relació a la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

– Quina és la valoració del Departament d’Interior, 
considera que hi ha hagut mancances tant estructu-
rals com organitzatives i de recursos que pateixen les 
emergències a Catalunya en aquest lamentable acci-
dent.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat professional dels oftalmò
legs de l’Hospital Clínic de Barcelona en 
aquest i altres hospitals
Tram. 314-18672/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 100350 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

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: 

– Quants, quins i quina categoria tenen els professio-
nals contractats per l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona que, alhora, presten serveis com a especia-
listes en l’anomenat Institut Oftalmològic de l’Hospi-
tal Clínic?

– Quins tipus de contracte i quina dedicació horària 
tenen aquests professionals?

– Quins d’aquests metges oftalmòlegs realitzen tota o 
part de la seva activitat professional en les dependènci-
es de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona?

– Quins d’aquests metges oftalmòlegs realitzen, alho-
ra, activitats professionals per Barna Clínic?

– Quin nombre de pacients assignats per concert o 
mitjançant Mútues Privades a l’Hospital del Sagrat 
Cor (IDC Salut) són atesos mensualment per profes-
sionals oftalmòlegs contractats o dependents de l’Hos-
pital Clínic a les dependències de l’Hospital del Sagrat 
Cor?

– Quin nombre de pacients assignats per concert o 
mitjançant Mútues Privades a l’Hospital del Sagrat 
Cor (IDC Salut) són atesos mensualment per profes-
sionals oftalmòlegs contractats o dependents de l’Hos-
pital Clínic a les dependències de l’Hospital Clínic?

– Quin acord, pacte, conveni... ha estat subscrit per 
l’Hospital Clínic i IDC Salut per tal de que els paci-
ents assignats a l’Hospital del Sagrat Cor puguin ser 
atesos per professionals contractats, dependents, diri-
gits o gestionats pels responsables d’Oftalmologia de 
l’Hospital Clínic?
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– Quin contingut o contraprestació econòmica rep 
l’Hospital Clínic en virtut d’aquest acord o per aquesta 
realització d’activitat professional?

– Quin contingut o contraprestació econòmica rep el 
Director o responsable del Servei o de l’Institut Oftal-
mològic de l’Hospital Clínic en virtut d’aquest acord o 
per aquesta realització d’activitat professional?

– Les activitats professionals per pacients de IDC Sa-
lut, es fan dins o fora de la jornada contractada per 
l’Hospital Clínic?

– Les activitats professionals per pacients privats de 
Barna Clínic, es fan dins o fora de la jornada contrac-
tada per l’Hospital Clínic?

– Les activitats professionals per pacients provinents 
de l’Hospital del Sagrat Cor, es fan amb els recursos 
(quiròfans i material quirúrgic) de l’Hospital Clínic?

– Les activitats professionals per pacients privats de 
Barna Clínic es fan amb els recursos (quiròfans i ma-
terial quirúrgic) de l’Hospital Clínic?

– Quants pacients provinents de l’Hospital del Sagrat 
Cor han estat intervingut a l’Hospital Clínic per pro-
blemes oftalmològics, entre ells, despreniments de re-
tina?

– Quines retribucions o compensacions econòmiques 
reben els professionals oftalmòlegs que fan activitat 
per IDC Salut, tant si la fan dins com fora de la jor-
nada pactada?

– Quines retribucions o compensacions econòmiques 
reben els professionals oftalmòlegs que fan activitat 
per Barna Clínic, tant si la fan dins com fora de la jor-
nada pactada?

– Les activitats realitzades fora de la jornada pactada, 
que de vegades són anomenades «peonades», que fan 
els oftalmòlegs de l’Hospital Clínic en l’Hospital Sa-
grat Cor, qui les retribueix?

– Les activitats realitzades fora de la jornada pactada, 
que de vegades són anomenades «peonades», que fan 
els oftalmòlegs de l’Hospital Clínic en l’Hospital Sa-
grat Cor, com i a quan es retribueixen?

– Les activitats realitzades fora de la jornada pactada, 
que de vegades són anomenades «peonades», que fan 
els oftalmòlegs de l’Hospital Clínic en l’Hospital Sa-
grat Cor, en quin concepte i a quan es cotitzen a la Tre-
soreria General de la Seguretat Social?

– Quines són les retribucions anuals totals que per-
cep el Director de l’Institut Oftalmològic de l’Hospi-
tal Clínic, incloent les que percep per la seva activi-
tat a Barna Clínic i per la seva gestió dels pacients de 
l’Hospital del Sagrat Cor?

– El Director de l’Institut Oftalmològic de l’Hospital 
Clínic, percep retribucions de l’Hospital Clínic o de 

Barna Clínic, mitjançant alguna societat professional 
o similar?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import transferit a l’Ajuntament de 
Barcelona per al finançament dels serveis 
socials bàsics
Tram. 314-18673/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el Contracte Programa 2012-2015 de coordina-
ció, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Barcelona.

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

1. Quin ha estat l’import econòmic que ha transferit la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 
en relació al Contracte Programa existent entre amb-
dues administracions per al finançament dels serveis 
socials bàsics de la ciutat de Barcelona els anys 2012, 
2013 i 2014? Desglossar per concepte (serveis socials 
bàsics, programa d’inclusió social, servei de transport 
adaptat...), i any per any.

2. Quin ha estat el pressupost liquidat de cadascuna de 
les transferències per cadascun dels anys?

3. A quins serveis i per quin import econòmic la Ge-
neralitat de Catalunya col·laborarà en el seu finança-
ment amb l’Ajuntament de Barcelona a l’exercici 2015, 
d’acord amb el Contracte Programa?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de Ferrocarrils de la Ge
neralitat accessibles i en obres
Tram. 314-18674/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines són les estacions de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) accessibles, les estacions 
en obres i la data de previsió del seu termini d’execu-
ció, i la planificació de les estacions que falten a la ciu-
tat de Barcelona a data de la resposta?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu
cativa en funcionament a Barcelona
Tram. 314-18675/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins centres residencials d’acció educativa es tro-
ben en funcionament a la ciutat de Barcelona actual-
ment? Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglos-
sar entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció dels centres re
sidencials d’acció educativa per a persones 
amb discapacitat que estableix el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament a Barcelona 
en matèria d’equipaments de serveis socials
Tram. 314-18676/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès els projectes de construcció d’equipaments per a 
les persones amb discapacitat, a la ciutat de Barcelo-
na, inclosos en el Conveni de col·laboració Generalitat-
Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments 
de serveis socials 2005-2007.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a data de resposta d’aquesta pre-
gunta?

2. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina és la data prevista per a la seva posada en 
funcionament en cada cas?

4. Quin import econòmic té assignat cadascun 
d’aquests projectes en els pressupostos de l’any 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció dels centres re
sidencials d’acció educativa per a la infàn
cia que estableix el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria 
d’equipaments de serveis socials
Tram. 314-18677/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100421 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès els projectes de construcció de centres residen-
cials d’acció educativa per a la infància, a la ciutat de 
Barcelona, d’acord amb el Conveni de col·laboració 
Generalitat-Ajuntament de Barcelona 2005-2007 en 
matèria d’equipaments de serveis socials.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a data de resposta d’aquesta pre-
gunta?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic s’ha assignat per la construc-
ció de cadascun d’aquests centres en els pressupostos 
de l’any 2015?

4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants atesos als centres 
d’atenció a la infància i a l’adolescència de 
Barcelona el 2014
Tram. 314-18678/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100422 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants infants han estat atesos als Centres i Equi-
paments d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 
( EAIA) de la ciutat de Barcelona l’any 2014? Desglos-
sar per semestre.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els centres d’acolliment d’infants 
a Barcelona i sobre els menors que hi són 
acollits
Tram. 314-18679/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100423 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins centres d’acolliment per a la infància existei-
xen a la ciutat de Barcelona a data de resposta d’aques-
ta pregunta? Indicar la seva localització.
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2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglos-
sar entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació a l’Ajuntament de Barcelo
na en concepte d’equips i centres d’atenció 
a la infància i a l’adolescència el 2014
Tram. 314-18680/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100424 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quants diners s’han transferit en concepte d’Equips 
i Centres d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 
( EAIA) a l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2014?

– Quin és l’import econòmic assignat a aquests centres 
en els pressupostos de la Generalitat de l’any 2015? 
Desglossar per concepte.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció de residències i 
centres de dia per a gent gran que estableix 
el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Barcelona en matèria d’equipaments de 
serveis socials en el període 20052007
Tram. 314-18681/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès els projectes de construcció de residències i cen-
tres de dia per a la gent gran, a la ciutat de Barcelo-
na, inclosos en el Conveni de col·laboració Generalitat-
Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments 
de serveis socials 2005-2007.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a data de resposta d’aquesta pre-
gunta?

2. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina és la data prevista per a la seva posada en 
funcionament en cada cas?

4. Quin import econòmic té assignat cadascun 
d’aquests projectes en els pressupostos de l’any 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran
Tram. 314-18682/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat, 
de titularitat pública a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’espera?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir a re
sidències per a persones amb discapacitat 
de titularitat pública a Barcelona
Tram. 314-18683/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una 
plaça de residència per a persones amb discapacitat, 
de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de residència per 
a persones amb discapacitat a la ciutat de Barce-
lona?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona 
per a la valoració de la dependència, l’elabo
ració del pla individual d’atenció i el moment 
en què es rep la prestació
Tram. 314-18684/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència, a la ciu-
tat de Barcelona.

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

1. Quin és actualment el temps mig d’espera entre 
la presentació d’una sol·licitud per la valoració de la 
dependència i el moment en el que l’usuari rep la no-
tificació de la seva valoració, a la ciutat de Barce-
lona?

2. Quin és actualment el temps mig d’espera entre el mo-
ment en el que l’usuari rep la notificació de valoració i 
l’elaboració efectiva del seu PIA, a la ciutat de Barce-
lona?
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3. Quin és actualment el temps mig d’espera entre 
l’elaboració del PIA i el moment en el que l’usuari rep 
la prestació, a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de valoració, 
valoracions efectuades, plans individuals 
d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
a Barcelona
Tram. 314-18685/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, a la ciutat de Barcelona.

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

1. Quantes persones han sol·licitat ser valorades a la 
ciutat de Barcelona des de l’entrada en vigor de la Llei 
de la Dependència fins la data de resposta d’aquesta 
pregunta?

2. Quantes persones han estat efectivament valorades 
des de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència 
fins la data de resposta?

3. Quantes persones se’ls ha elaborat el seu PIA des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència fins 
la data de resposta, desglossades per nivells i graus de 
dependència?

4. Quantes persones han rebut la prestació o servei des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència fins 
la data de resposta, desglossat per tipologia de pres-
tació?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de carnets de pensionista 
en circulació a Barcelona
Tram. 314-18686/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100430 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants Carnets de Pensionista hi ha en circulació 
a la ciutat de Barcelona a data de resposta d’aquesta 
pregunta?

2. Quants d’aquests Carnets són de modalitat A, des-
glossant el número de carnets en funció de si el titular 
és una persona major de 65 anys o una persona amb 
discapacitat?

3. Quants d’aquests Carnets són de modalitat B, des-
glossant el número de carnets en funció de si el titular 
és una persona major de 65 anys o una persona amb 
discapacitat?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben les 
prestacions que estableix la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18687/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència, a la ciu-
tat de Barcelona.

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

1. Quantes persones hi ha actualment a la ciutat de 
Barcelona rebent les ajudes o prestacions correspo-
nents, especificant la tipologia de la prestació?

2. Quantes persones hi ha actualment en espera de la 
valoració? Quantes d’aquestes es troben fora de ter-
mini?

3. Quantes persones hi ha actualment amb la valoració 
amb dret realitzada i en espera del dictamen o PIA? 
Quantes d’aquestes es troben fora de termini?

4. Quantes persones hi ha amb el PIA elaborat i en 
llista d’espera per rebre la prestació?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions fetes als centres as
sistencials per a gent gran a Barcelona el 2014
Tram. 314-18688/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100432 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes inspeccions de centres assistencials per a 
gent gran de la ciutat de Barcelona s’han realitzat per 
part del departament d’inspecció de l’ICASS durant 
l’any 2014? Especificar el nombre i la ubicació dels 
centres.

2. Quines han estat les irregularitats detectades en el 
seu cas? Especificar irregularitat per irregularitat i el 
centre.

3. S’ha detectat algun cas de maltractament a perso-
nes grans?

4. Quantes inspeccions s’han realitzat per part del 
departament d’inspecció de l’ICASS a altres centres 
per a gent gran de la ciutat de Barcelona durant l’any 
2014? Especificar el nombre i la ubicació dels centres.

5. Quantes persones residents a centres assistencials 
per a gent gran de la ciutat de Barcelona han estat in-
gressades o ateses a hospitals l’any 2014? Especificar 
els motius i desglossar per centres assistencials per a 
gent gran.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament assignat per a l’aplica
ció de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, en els pressupostos del 2015
Tram. 314-18689/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100433 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin finançament ha assignat la Generalitat de Cata-
lunya a la implementació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència, en els 
pressupostos de l’any 2015, desglossat per conceptes?

– Quin import es destina a la ciutat de Barcelona en els 
pressupostos de l’any 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han mort 
abans de rebre la prestació assignada en el 
pla individual d’atenció a Barcelona
Tram. 314-18690/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100434 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència a la ciu-
tat de Barcelona.

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

1. Quantes persones han mort un cop feta la sol·licitud 
de la valoració per la dependència i abans de rebre la 
prestació o servei assignat en el PIA, a la ciutat de Bar-
celona des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 fins 
a data de resposta d’aquesta pregunta?

2. Quin percentatge representa sobre el total de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a gent gran de titularitat pública a Barcelona
Tram. 314-18691/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100435 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes places de residència per a la gent gran de ti-
tularitat pública directa, hi ha a la ciutat de Barcelona 
a 31 de desembre del 2014? Es demana el nombre total 
i desglossat entre places de la Generalitat i places de 
l’Ajuntament de Barcelona.

2. Quantes places de residència per a la gent gran són 
d’oferta privada però finançades pel Departament de 
Benestar Social i Família a la ciutat de Barcelona a 
31 de desembre del 2014? Es demana el nombre to-
tal i desglossat entre places d’iniciativa social i places 
d’iniciativa mercantil.

3. Quantes places de residència per a la gent gran són 
d’oferta privada i sense finançament públic a la ciutat 
de Barcelona a 31 de desembre del 2014? Es demana el 
nombre total i desglossat entre places d’iniciativa so-
cial i places d’iniciativa mercantil.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos assistits per a joves tutelats i 
extutelats a Barcelona
Tram. 314-18692/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100436 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins pisos assistits per a joves extutelats o tutelats 
existeixen a la ciutat de Barcelona actualment? Indicar 
la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants joves estan acollits actualment en cadascun 
d’aquests centres?
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4. Quants d’aquests joves són estrangers? Desglossar 
entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que treballen 
als centres i equipaments d’atenció a la in
fància i l’adolescència de Barcelona
Tram. 314-18693/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes persones treballen actualment als centres i 
equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència de 
la ciutat de Barcelona? Es demana desglossament per 
centre i especificant la tipologia de professional.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a Barcelona
Tram. 314-18694/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100438 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat existeixen actualment a la ciutat de Bar-
celona, desglossades segons tipus de discapacitat i per 
titularitat? Indicar la seva localització.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat que estan en 
construcció a Barcelona
Tram. 314-18695/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100439 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública, estan en construcció 
a la ciutat de Barcelona actualment? Indicar la seva 
localització i la data de previsió de posada en funcio-
nament.

2. Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat sostingudes amb fons públics, estan en 
construcció a la ciutat de Barcelona actualment? Indi-
car la seva localització i la data de previsió de posada 
de funcionament.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projectes re
latius a salut mental inclosos en el Conveni 
de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 
20082015 i sobre les partides pressupostà
ries assignades a cada projecte
Tram. 314-18696/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100440 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels 
projectes relacionats amb salut mental inclosos en el 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests projectes en els pressupostos de l’any 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de la Generalitat a l’Agèn
cia de Salut Pública de Barcelona
Tram. 314-18697/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin import econòmic ha aportat la Generalitat de 
Catalunya a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
des de l’any 2002 a l’any 2014 separadament? Es de-
mana l’import pressupostat i l’import liquidat, així 
com el percentatge que representa sobre el total del 
pressupost de l’Agència per a cadascun dels anys.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de la construcció 
dels centres d’atenció primària inclosos en 
el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
de Barcelona 20082015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada centre
Tram. 314-18698/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels 
projectes relacionats amb centres d’atenció primària 
inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
de la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests centres en els pressupostos de l’any 2015?

4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels equipaments 
de salut mental previstos en el Conveni de mi
llora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar
celona per al període 20032007 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-18699/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100443 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba actualment, ca-
dascun dels projectes relacionats amb salut mental in-
closos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests projectes en els pressupostos de l’any 2015?

4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’urgències 
d’atenció primària de la ciutat de Barcelona
Tram. 314-18700/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100444 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins centres d’urgències d’atenció primària hi ha 
actualment a la ciutat de Barcelona? Especificant la 
ubicació, el districte, la data en què es van posar en 
funcionament i les seves especialitats.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de la Generalitat a l’Agèn
cia de Salut Pública de Barcelona en els 
pressupostos del 2015
Tram. 314-18701/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100445 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin import econòmic està assignat com a aportació 
econòmica de la Generalitat de Catalunya a l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona en els pressupostos de 
l’any 2015?
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– Quin percentatge representa sobre el total del pres-
supost d’aquest organisme durant l’any 2015? En nom-
bre absolut i en percentatge.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Barcelona
Tram. 314-18702/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100446 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària 
a la ciutat de Barcelona actualment, desglossat per es-
pecialitats i per equip d’atenció primària?

2. Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a la ciutat de Barcelona actualment, desglossat 
per especialitats i per equip d’atenció primària?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als alumnes de les escoles 
municipals de música i del Conservatori Mu
nicipal de Música de Barcelona
Tram. 314-18703/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es desti-
naran als alumnes escolaritzats al conjunt de les esco-
les de música municipals i del Conservatori de Música 
de la ciutat de Barcelona pel curs 2014-2015?

2. Quins es preveuen destinar al pressupost de 2015 de 
la Generalitat de Catalunya?

3. Quin és l’import individualitzat dels ajuts destinats 
als alumnes de les escoles de música municipals i del 
Conservatori de Música durant els curs 2014-2015?

4. Quina ha estat l’aportació realitzada pel mateix con-
cepte durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014?

5. Quant s’han fet efectives les esmentades aportaci-
ons a l’Ajuntament de Barcelona o al Consorci d’Edu-
cació de Barcelona?

6. Quin és el deute del Govern de la Generalitat pel 
concepte d’ajuts a les escoles de música municipals de 
Barcelona i el Conservatori de Música i quin el calen-
dari per donar compliment a les seves obligacions?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants de titulari
tat de la Generalitat a Barcelona en data del 
31 de desembre de 2014
Tram. 314-18704/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100448 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes són les places de les escoles bressol de titu-
laritat de la Generalitat a la ciutat de Barcelona a 31 de 
desembre de 2014?

2. En quins centres estan distribuïdes aquestes places 
amb indicació del districte al que pertany cadascun?

3. Quina ha estat la demanda no atesa a cadascuna de 
les llars d’infants al curs 2014-2015?

4. Quines solucions preveu dur a terme el Govern de 
la Generalitat per poder incrementar la demanda atesa 
per a places d’escoles bressol de la Generalitat a la ciu-
tat de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les subvencions establertes en el 
pressupost del 2015 per a Barcelona en ma
tèria d’educació o ensenyament
Tram. 314-18705/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100449 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines subvencions s’han previst al Pressupost 
2015 per la ciutat de Barcelona en matèria d’educa-
ció o ensenyament desglossades per concepte, import 
i destinataris?

2. Cas que aquestes subvencions es vehiculin a través 
del Consorci d’Educació, quin ha estat l’import trans-
ferit al Consorci desglossades per concepte, import i 
destinataris?

3. Cas que aquestes subvencions es vehiculin a través 
de l’Ajuntament de Barcelona o de l’Institut d’Educa-
ció de Barcelona, quin ha estat l’import transferit des-
glossades per concepte, import i destinataris?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als alumnes de les llars d’in
fants municipals de Barcelona per al curs 
20142015
Tram. 314-18706/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100450 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es des-
tinaran als alumnes escolaritzats al conjunt de les es-
coles bressol municipals de la ciutat de Barcelona pel 
curs 2014-2015?

– Quina ha estat l’aportació realitzada pel mateix con-
cepte durant els Cursos 2012-2013 i 2013-2014?

– Quant s’han fet efectives les esmentades aportacions 
a l’Ajuntament de Barcelona o al Consorci d’Educació 
de Barcelona?
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– Quin és el deute del Govern de la Generalitat pel 
concepte d’ajuts a les escoles bressol municipals de la 
ciutat de Barcelona i quin el calendari per donar com-
pliment a les seves obligacions?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats o competicions esporti
ves finançades a Barcelona el 2014 i les pre
vistes per al 2015
Tram. 314-18707/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines activitats o competicions esportives celebra-
des a la ciutat de Barcelona durant l’any 2014 han estat 
finançades, parcial o totalment, pel Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya i per quin import? Indicar acti-
vitat o competició i import atorgat.

2. Quines de les diferents activitats o campionats es-
portius que es celebraran a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2015 està previst finançar, parcial o total-
ment, pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per 
quin import? Indicar activitat o competició i import.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de signar un conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a subvencio
nar equipaments esportius a la ciutat
Tram. 314-18708/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Té previst el Govern de la Generalitat subscriure 
amb l’Ajuntament de Barcelona algun conveni per sub-
vencionar inversions en equipaments esportius de la 
ciutat?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de promoció i di
fusió de la cultura en el període 20112014
Tram. 314-18709/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100453 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció i 
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difusió de la cultura des de l’any 2011 fins l’any 2014, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import, el nombre i el concepte dels 
ajuts atorgats als comerciants de Barcelona 
el 2014
Tram. 314-18710/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100454 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és l’import, el nombre i el concepte de les aju-
des que el Govern de la Generalitat ha atorgat als co-
merciants de la ciutat de Barcelona durant el 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’atenció social 
en el període 20112014
Tram. 314-18711/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100455 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’atenció soci-
al des de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossades per 
semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat de les operaci
ons de compravenda de solars, locals i edi
ficis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona en 
el període 20112014
Tram. 314-18712/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100456 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascuna de les operacions de compra-venda de solars, 
locals i/o edificis per part de la Generalitat de Catalu-
nya amb l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2011 
fins l’any 2014, desglossat per semestres i detallant l’ús 
previst i el preu de compra?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de construcció i posada en 
marxa de les residències i dels centres de 
dia a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18713/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el cost de construcció i posada en mar-
xa de cadascuna de les noves residències - centres de 
dia a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 
2014, desglossat per semestres i detallant la seva ubi-
cació i la data de funcionament?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones en el període 20112014
Tram. 314-18714/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100458 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 

a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
les dones des de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossa-
des per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Circuit de 
Catalunya el 2014
Tram. 314-18715/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100459 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

pregunta

– Quina ha estat l’aportació econòmica total realitzada 
per la Generalitat de Catalunya al Circuit de Catalu-
nya durant l’any 2014? Detallant els conceptes.

– Quines són les previsions d’inversió per l’esmentat 
circuit per l’any 2015? Detallant els conceptes.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta al barri del Carmel i 
als seus entorns, a Barcelona, en el perío
de 20112014, en forma de transferències 
corrents o pagaments d’obres executades a 
l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns
Tram. 314-18716/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100460 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina ha estat la inversió realitzada per la Genera-
litat de Catalunya en els barris del Carmel i entorns 
de la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 
2014, en forma de transferències corrents o per paga-
ment d’obres executades a l’Agència de Promoció del 
Carmel i Entorns, SA, desglossada per semestres i de-
tallada per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18717/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins 
l’any 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les adquisicions de béns immobles, 
locals i solars el 2014
Tram. 314-18718/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100462 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les adquisicions a la ciutat de Bar-
celona de béns immobles, locals i solars, realitzades 
per part de la Generalitat de Catalunya durant el 2014, 
detallant la ubicació a la ciutat, l’ús previst, el preu de 
compra i el venedor?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de l’Ajuntament de Barce
lona cedides a la Generalitat en el període 
20112014
Tram. 314-18719/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100463 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
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veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines finques de propietat de l’Ajuntament de Bar-
celona s’han cedit a la Generalitat de Catalunya, es-
pecificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2011 fins 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat per a la 
construcció d’equipaments socials a Barce
lona en el període 20112014
Tram. 314-18720/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100464 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat en ma-
tèria de construcció d’equipaments socials a la ciutat 
de Barcelona per part de la Generalitat da Catalunya 
des de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossat per semes-
tres i detallat per a cada construcció?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de 
l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en 
concepte de despeses de capitalitat, subsi
diarietat i suplència en el període 20112014
Tram. 314-18721/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100465 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajunta-
ment de Barcelona en concepte de despeses de capi-
talitat, subsidiarietat i suplència des de l’any 2011 fins 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils en el període 20112014
Tram. 314-18722/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100466 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de foment 
dels drets civils des de l’any 2011 fins l’any 2014, des-
glossades per semestres i detallades per projecte o ac-
tuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’educació en el 
període 20112014
Tram. 314-18723/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100467 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’educació des 
de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossades per semes-
tres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les expropiacions iniciades o en pro
cés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió 
de costos el 2013 i el 2014
Tram. 314-18724/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100468 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines expropiacions ha iniciat o estan en procés de 
tràmit per part de la Generalitat de Catalunya a la ciu-
tat de Barcelona, especificant l’objecte de cadascuna de 
les expropiacions, les seves ubicacions i la previ sió 
de costos de les mateixes per als exercicis 2013 i 2014, 
detallat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a per
sones amb discapacitat en el període 2011
2014
Tram. 314-18725/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100469 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
persones amb discapacitat des de l’any 2011 fins l’any 
2014, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a les 
famílies en el període 20122014
Tram. 314-18726/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
n ya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adre-
çades a les famílies des de l’any 2012 fins l’any 2014, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament financer de l’Institut 
Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per la promoció i la construc
ció d’habitatges a Barcelona en el període 
20112014
Tram. 314-18727/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’endeutament financer de l’Incasol i 
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, en la promoció 
i construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelona des 
de l’any 2011 fins l’any 2014, especificant la ubicació i 
el nombre de vivendes de l’edificació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre les activitats de joc, envit o atzar a 
Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18728/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
que grava les activitats de joc, d’envit o d’atzar a la 
ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2014, 
desglossat per semestres i detallant per sales de bingo, 
casinos, màquines recreatives, canòdroms i frontons, 
rifes, tómboles i combinacions aleatòries?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
projectes d’inversió a Barcelona, en el pe
ríode 20112014, en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-18729/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascun dels projectes d’inversió finançats per la Ge-
neralitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona des de 
l’any 2011 fins l’any 2014, en base a l’aplicació de la 
Llei de barris (Llei 2/2004 de 4 de juny)?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels llo
guers de locals i edificis ocupats per la Ge
neralitat a Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18730/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascun dels lloguers de locals i/o edificis ocupats per 
part de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Bar-
celona des de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossat per 
semestres i detallant el seu ús i el preu de mensual del 
lloguer?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun
tament de Barcelona per a polítiques d’habi
tatge en el període 20112014
Tram. 314-18731/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
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a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge des 
de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossades per semes-
tres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a la 
gent gran en el període 20112014
Tram. 314-18732/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adre-
çades a la gent gran des de l’any 2011 fins l’any 2014, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a la in
fància en el període 20112014
Tram. 314-18733/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adre-
çades a la infància des de l’any 2012 fins l’any 2014, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so
bre la renda de les persones físiques a Bar
celona en el període 20052014
Tram. 314-18734/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (tram autonò-
mic) a la ciutat de Barcelona en cada any des de l’any 
2005 fins l’any 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses pressupostades i liqui
dades en inversions a Barcelona el 2013 i el 
2014
Tram. 314-18735/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és l’import i el concepte de les despeses pres-
supostades i liquidades en inversions previstes i porta-
des a terme per la Generalitat de Catalunya a la ciutat 
de Barcelona, detallat per cadascun dels districtes de 
la ciutat, en l’exercici 2013 i 2014 desglossat per se-
mestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a per
sones estrangeres en el període 20112014
Tram. 314-18736/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100480 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreça-
des a les persones estrangeres des de l’any 2011 fins 
l’any 2014, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a Bar
celona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18737/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a la ciutat de Bar-
celona els anys 2013 i 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’infraestructures 
bàsiques i transport en el període 20122014
Tram. 314-18738/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100482 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraestruc-
tures bàsiques i transport des de l’any 2012 fins l’any 
2014, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a persones 
en situació de pobresa extrema en el perío
de 20112014
Tram. 314-18739/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100483 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
persones en extrema pobresa des de l’any 2011 fins 
l’any 2014, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de pagament de les 
transferències pendents a l’Ajuntament de 
Barcelona i a les seves empreses, instituts 
i altres entitats
Tram. 314-18740/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100484 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins mecanismes de pagament té previst la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de fer efectives les obliga-
cions i transferències pendents de pagament a l’Ajun-
tament de Barcelona i les seves empreses, instituts i 
demés entitats, durant el proper exercici?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per al manteniment de les rondes 
en el període 20112014
Tram. 314-18741/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100485 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les 
rondes des de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossat per 
semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre les aportacions econòmiques, pressu
postades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de promoció de l’o
cupació i el creixement empresarial en el pe
ríode 20112014
Tram. 314-18742/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100486 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció 
de l’ocupació i el creixement empresarial des de l’any 
2011 fins l’any 2014, desglossades per semestres i de-
tallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental en el període 20112014
Tram. 314-18743/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’energia 
i qualitat ambiental des de l’any 2011 fins l’any 2014, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes a l’Ajunta
ment de Barcelona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18744/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100488 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el període mitjà de pagament de la Ge-
neralitat de Catalunya i de les seves empreses, orga-
nismes i demés entitats, a l’Ajuntament de Barcelona, 
als anys 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost de 
successions i donacions a Barcelona en el 
període 20112014
Tram. 314-18745/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100489 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre successions i donacions a la ciutat de Barcelona 
des de l’any 2011 fins l’any 2014 desglossat per semes-
tres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona en polítiques de rehabilitació 
d’edificis en el període 20112014
Tram. 314-18746/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100490 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de millora del 
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paisatge urbà, especialment pel que fa a rehabilitació 
d’edificis, des de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossa-
des per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions finalis
tes en matèria d’atenció primària liquidat a 
l’Ajuntament de Barcelona el 2014
Tram. 314-18747/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import liquidat a 30 de novembre de 
2014 de les subvencions finalistes en matèria d’atenció 
primària de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes als proveï
dors en el període 20112014
Tram. 314-18748/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100492 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el període mitjà de pagament als pro-
veïdors de la ciutat de Barcelona contractats per la Ge-
neralitat de Catalunya, les seves empreses, organis-
mes i demés entitats, diferenciat entre els serveis i les 
obres, des de l’any 2011 fins l’any 2014, desglossat per 
semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes ju
rídics documentats a Barcelona en el perío
de 20112014
Tram. 314-18749/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100493 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentals a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins 
l’any 2014 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències del Govern de l’Estat per a 
projectes d’inversió a Barcelona en el perío
de 20102014
Tram. 314-18750/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100494 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
del Govern Central i que s’ha destinat a projectes d’in-
versió a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins 
l’any 2014 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorga
des a l’Ajuntament de Barcelona en el perío
de 20112014
Tram. 314-18751/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100495 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat, liquidat pagat 
i pendent de pagament de les transferències corrents i 
de capital atorgades per la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona i les seves empreses, 
instituts i demés entitats, des de l’any 2011 fins l’any 
2014, desglossat per semestres i detallat per cadascun 
dels con ceptes, incloent-hi les obligacions derivades 
per convenis signats?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vendes de béns immobles, locals 
i solars de la Generalitat a Barcelona en el 
període 20112014
Tram. 314-18752/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100496 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les vendes de béns immobles, lo-
cals i solars a Barcelona realitzades per part de la Ge-
neralitat de Catalunya des de l’any 2011 fins l’any 2014 
desglossat per semestres, detallant la ubicació, l’ús de 
l’immoble, el preu de venda i el comprador?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències de les institucions comuni
tàries europees per a projectes d’inversió a 
Barcelona en el període 20112014
Tram. 314-18753/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
de les institucions comunitàries europees i que s’ha 
destinat a projectes d’inversió en la ciutat de Barce-
lona des de l’any 2011 fins l’any 2014 desglossat per 
semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a Fira 
2000 en el període 20122014
Tram. 314-18754/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100498 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions (transferències, 
contractes-programa, ampliacions...) realitzades per 

les administracions i altres ens a Fira 2000, durant els 
exercicis 2012, 2013 i 2014? Desglossat per la previsió 
de l’obligat i el liquidat.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones estrangeres 
que han estat traslladades pel Govern de 
l’Estat a la ciutat de Barcelona el 2014
Tram. 314-18755/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100499 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de persones estrangeres que 
han estat traslladades pel Govern de l’Estat a la ciutat 
de Barcelona durant el 2014?

2. Quants trasllats han estat comunicats pel Govern de 
l’Estat, en quines dates i quin era el nombre de perso-
nes estrangeres en cada trasllat?

3. D’aquestes persones estrangeres, quantes han estat 
retornades al seu país d’origen?

4. Quina és la mitja temporal que aquestes persones 
romanen a Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei d’Atenció a 
Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajun
tament de Barcelona el 2014
Tram. 314-18756/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100500 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzar el Govern de la Ge-
neralitat al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants 
i Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona du-
rant el 2014?

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Ser-
vei per a l’exercici 2014?

– Com valora el Govern de la Generalitat les novetats 
que presenta el SAIER per tal d’atendre les noves ne-
cessitats i com contribuirà el Govern de la Generalitat 
en dur a terme els nou servei?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in
documentats que han estat presentats per a 
protecció a Barcelona el 2014
Tram. 314-18757/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants menors estrangers indocumentats han estat 
presentats a la ciutat de Barcelona per a protecció du-
rant el 2014? Desglossar per país de procedència.

2. Quantes presentacions de menors estrangers per a 
la protecció s’han realitzat a la ciutat de Barcelona du-
rant el 2014? Desglossar segons el cos policial o l’ad-
ministració que hagi fet la presentació.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Detecció 
i Intervenció amb Menors Estrangers sense 
Referents Familiars de l’Ajuntament de Bar
celona el 2014
Tram. 314-18758/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100502 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Detecció i Contacte de menors 
estrangers immigrants no acompanyats de l’Ajunta-
ment de Barcelona durant el 2014?

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Ser-
vei per a l’exercici 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’informes d’estrangeria 
emesos el 2014
Tram. 314-18759/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100503 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre d’Informes d’estrange-
ria elaborats pel Govern de la Generalitat durant 
l’any 2014 i quina la seva variació respecte els anys 
2011,2012 i 2013? Desglossar per modalitats.

2. Quin ha estat el cost d’elaboració d’aquests Infor-
mes?

3. Quina ha estat la quantia recaptada atenent la crea-
ció d’un a taxa a la Llei d’Acompanyament del Pressu-
postos de 2014?

4. Quin percentatge es deriva als municipis que elabo-
ren els esmentats Informes per delegació de la Gene-
ralitat?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones registrades en 
el Registre central de persones assegurades 
del Servei Català de la Salut a Barcelona el 
2014
Tram. 314-18760/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100504 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin era el nombre de persones registrades en el Re-
gistre Central de Persones Assegurades (RCA) de Cat-
Salut, amb nacionalitat no espanyola informada i resi-
dent a la ciutat de Barcelona durant el 2014, desglossat 
per semestres?

– Quina variació en quantia i percentatge suposa res-
pecte del nombre de persones registrades de l’any 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aules d’acollida per als 
menors immigrants a Barcelona
Tram. 314-18761/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100505 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’aules d’acollida per a menors 
immigrants a la ciutat de Barcelona a data de la res-
posta?

2. Quina ha estat la relació d’escolars que han passat 
per cada una d’elles durant el Curs 2013-2014 i fins a 
la data de la resposta, tot detallant la seva nacionalitat?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Mediació 
Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 
2014
Tram. 314-18762/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100506 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajun-
tament de Barcelona durant el 2014?

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Ser-
vei per a l’exercici 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords i convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació el 2014
Tram. 314-18763/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 

durant el 2014 per tal de fomentar la formació i ocupa-
ció entre els joves de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions a l’Ajuntament de Bar
celona per a polítiques de joventut el 2014
Tram. 314-18764/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100508 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions del Govern de la 
Generalitat a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques 
de joventut durant el 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a la neteja de les 
aigües contaminades per trihalometans el 
2014
Tram. 314-18765/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100509 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines són les actuacions que ha portat a terme el 
govern per la neteja de les aigües contaminades de tri-
halometans durant el 2014?

2. Quins són els mitjans utilitzats per assegurar als 
ciutadans la fiabilitat de l’aigua de la ciutat de Barce-
lona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de gestors autoritzats per 
l’Agència de Residus de Catalunya que han 
operat a Barcelona el 2014
Tram. 314-18766/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants gestors autoritzats per l’Agència de Residus 
de Catalunya i homologats han operat a la ciutat de 
Barcelona durant el 2014?

2. Quin volum de residus s’han gestionat durant el 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona amb Diplocat
Tram. 314-18767/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el conveni entre el Diplocat i el Ajuntament de 
Barcelona signat a novembre de 2013

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

– Quines actuacions ha dut a terme el Diplocat com a 
conseqüència del conveni firmat amb l’Ajuntament de 
Barcelona? Quin ha estat el cost de cada una d’elles? 
Quines accions té previstes realitzar en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona durant el 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estació depuradora d’aigües residu
als del Besòs
Tram. 314-18768/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quin és el termini establert per l’aplicació del trac-
tament terciari en la planta depuradora del riu Besòs 
per a millorar la qualitat de l’aigua?

2. Quin ha estat el cost de l’aplicació d’aquest nou trac-
tament?

3. Quants litres d’aigua s’han tractat durant el 2014 i 
per tant podran ser utilitzats per l’abastament a l’àrea 
metropolitana de Barcelona?

4. Quin ha estat el resultat obtingut per l’aplicació del 
sistema de tractament terciari durant el 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum d’aigua a Barcelona durant 
el 2014
Tram. 314-18769/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el consum d’aigua i el seu cost, durant 
el 2014 pels ciutadans de Barcelona, i la seva varia-
ció anual des de l’any 2013, tot detallant les dades per 
mesos?

2. Quin ha estat el consum familiar mitjà d’aigua du-
rant el 2014 a la ciutat de Barcelona i la seva variació 
anual des de l’any 2011?

3. Quin ha estat el consum d’aigua durant el 2014 de 
les instal·lacions públiques de la nostra ciutat i la seva 
variació anual des de l’any 2011?

4. Quin ha estat el consum d’aigua en l’activitat econò-
mica en l’actuació empresarial i comercial de la ciutat?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de l’Agència Catalana de l’Ai
gua amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18770/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100514 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua 
envers l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data 31 de 
desembre del 2014?

2. Quin és el calendari previst per a fer efectiu l’import 
endeutat?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació acústica a l’àrea me
tropolitana de Barcelona el 2014
Tram. 314-18771/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell de contaminació acústica de 
l’àrea metropolitana de Barcelona durant el 2014?
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2. Quins han estat els resultats del mesurament del so-
roll ambiental realitzat del Govern de la Generalitat 
durant el 2014?

3. Quines han estat les principals fonts de soroll durant 
aquest any?

4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a construir nous eco
parcs
Tram. 314-18772/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines són les previsions de la construcció d’eco-
parcs en el conjunt de Catalunya?

2. Quina és la data prevista per a la construcció d’a-
quests nous ecoparcs i quina serà la seva ubicació?

3. Quines són les transferències corrents o de capital 
dirigides a inversions per a futurs ecoparcs?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells de diòxid de carboni a l’àrea 
metropolitana de Barcelona el 2014
Tram. 314-18773/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins són els nivells de CO2 emesos a l’àrea metro-
politana de Barcelona durant el 2014?

2. Quines són les causes d’emissió, tot especificant el 
volum i percentatge respecte als nivells totals?

3. Pel que fa a l’alliberació industrial de CO2, quina és 
l’aportació per sectors o grups industrials?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació lluminosa a l’àrea me
tropolitana de Barcelona el 2014
Tram. 314-18774/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell de contaminació lluminosa 
en l’àrea metropolitana de Barcelona durant el 2014?
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2. Quins han estat els resultats del Pla de Prevenció 
lluminosa del Govern de la Generalitat durant el 2014?

3. Quin ha estat el Pla d’acció contra la contaminació 
lluminosa que s’ha realitzat durant el 2014 pel Govern 
de la Generalitat?

4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

5. Quines són les mesures previstes per que en un fu-
tur l’enllumenat sigui més sostenible?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissions de contaminants a l’at
mosfera a Barcelona el 2014
Tram. 314-18775/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins han estat els diferents focus d’emissions de 
contaminants a l’atmosfera durant el 2014 a la ciutat 
de Barcelona?

2. Quins han estat els nivell d’immissió per la concen-
tració dels contaminants durant el 2014 a la ciutat de 
Barcelona?

3. Quins han estat els controls de les emissions atmos-
fèriques i la vigilància de la presència dels contami-
nant a l’aire en diferents punts receptors a la ciutat de 
Barcelona?

4. Quines han estat les mesures per pal·liar l’esmentada 
contaminació a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i les sancions a comer
ços de Barcelona del 2009 ençà
Tram. 314-18776/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat 
de Barcelona des de l’any 2009 fins el 2014, especifi-
cant tipus de expedient i per districte? Desglossar la 
resposta per semestres.

2. Quantes sancions a comerços s’han imposat a la 
ciutat Barcelona des de l’any 2009 fins el 2014, especi-
ficant tipus de sancions, i quantitat de cada sanció i per 
districte? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació presentats a Barcelona del 2009 
ençà
Tram. 314-18777/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el nombre total de EROs presentat a Barce-
lona, des de l’any 2009 fins a el 2014, especificant per 
tipus de ERO, nombre de treballadors afectats a cada 
ERO i per any? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a empreses de Bar
celona
Tram. 314-18778/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100522 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a empreses 
de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus d’em-
presa, durant el 2014? Se sol·licita desglossament per 
semestre.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a empreses de la ciutat de Barcelona, especificant el ti-
pus d’empresa, entre els anys 2009 i 2014? Desglossar 
la resposta per anys i semestres.

3. Quantes operacions creditícies s’han portat a terme 
en la línea de finançament empresarial a la ciutat de 
Barcelona, especificant el nombre de sol·licituds, apro-
vacions, formalitzacions durant el 2014? Se sol·licita 
desglossament per semestre.

4. Quina ha estat l’evolució del nombre d’operacions 
creditícies a empreses en la línea de finançament em-
presarial a la ciutat de Barcelona, especificant el tipus 
d’empresa, entre els anys 2009 i 2014? Desglossar la 
resposta per anys i semestres.

5. S’ha concedit algun ajut a autònoms durant el 2014? 
En cas afirmatiu quin és el nombre d’ajuts total ator-
gat a autònoms de la ciutat de Barcelona durant l’any 
2014? Se sol·licita desglossament per semestre.

6. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts a au-
tònoms a la ciutat de Barcelona, entre els anys 2009 i 
2014? Desglossar la resposta per anys i semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a projectes d’em
prenedors a Barcelona del 2009 ençà
Tram. 314-18779/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a projectes 
emprenedors sorgits a la ciutat de Barcelona, especifi-
cant el tipus de projecte, durant el 2014? Desglossar la 
resposta per semestres.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a projectes emprenedors sorgits a la ciutat de Barce-
lona, especificant el tipus de projecte, entre els anys 
2009 i 2014? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el 2014 
per tal de fomentar l’activitat emprenedora a la ciutat 
de Barcelona i quin ha estat l’import dels mateixos? 
Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes aixecades a comer
ços de Barcelona amb relació al compliment 
de la normativa estatal d’horaris comercials 
del 2012 ençà
Tram. 314-18780/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes actes s’han aixecat a comerços de la ciutat 
de Barcelona entre els anys 2012 i 2014, per compli-
ment de la normativa estatal d’horaris comercials, des-
glossades per any i districte?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Bar
celona en el marc de Barcelona Creixement 
del 2012 ençà
Tram. 314-18781/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre el 
Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona o 
qualsevol dels organismes municipals durant el 2012, 

2013 i 2014 en el marc de l’iniciativa Barcelona Crei-
xement? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords i convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació el 2014
Tram. 314-18782/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelo-
na o qualsevol dels organismes municipals durant el 
2014 per tal de fomentar la formació i l’ocupació i quin 
ha estat l’import dels mateixos? Desglossar la resposta 
per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes als mercats de 
Barcelona del 2009 ençà
Tram. 314-18783/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és l’import de les inversions realitzades en els 
mercats de la ciutat de Barcelona, totals i desglossades 
per cadascun dels mercats, durant el 2014? Desglossar 
la resposta per semestres.

2. Quina ha estat l’evolució de les inversions realitza-
des en els mercats de la ciutat de Barcelona, totals i 
desglossades per cadascun dels mercats, entre els anys 
2009 i 2014? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el 2014 
per tal de fomentar la compra al mercats de la ciutat de 
Barcelona i quin ha estat l’import dels mateixos? Des-
glossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a Fira 
de Barcelona del 2009 ençà
Tram. 314-18784/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines aportacions econòmiques ha realitzat la Ge-
neralitat de Catalunya a la Fira de Barcelona durant el 
2014? Desglossar la resposta per semestres.

2. Quina ha estat l’evolució de les aportacions econò-
miques que ha realitzat la Generalitat de Catalunya 
a la Fira de Barcelona entre els anys 2009 i el 2014? 
Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a pro
moure la marca Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-18785/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de la marca Barcelona durant el 
2014? Desglossar la resposta per semestres.

2. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Cata-
lunya per a la promoció de la marca Barcelona entre 
els anys 2010 i 2014? Desglossar la resposta per se-
mestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a comerços de Bar
celona del 2009 ençà
Tram. 314-18786/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100530 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a comerços 
de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus de co-
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merç, durant el 2014? Desglossar la resposta per se-
mestres.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a comerços de la ciutat de Barcelona, especificant el ti-
pus de comerç, entre els anys 2009 i 2014? Desglossar 
la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el 2014 
per tal de fomentar el comerç a la ciutat de Barcelona 
i quin ha estat l’import dels mateixos? Desglossar la 
resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes a Barcelona amb 
els fons recaptats per l’impost turístic el 
2012 i el 2013
Tram. 314-18787/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines inversions ha realitzat la Generalitat de Ca-
talunya a la ciutat de Barcelona amb els fons recaptats 
pel impost turístic durant 2012, 2013 i 2013? Desglos-
sar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions a es
tabliments de Barcelona que no retolen en 
català del 2009 ençà
Tram. 314-18788/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100532 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de la ciutat de Barcelona per no 
retolar en català durant el 2014, desglossat per activitat 
de l’establiment, i per districtes? Desglossar la respos-
ta per semestres.

2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a la ciutat de Barcelona durant el 2014, 
desglossat per activitat de l’establiment, i per distric-
tes? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quin és l’import de la sancions imposades a establi-
ments de la ciutat de Barcelona per no retolar en català 
durant el 2014, desglossat per activitat de l’establiment, 
i per districtes? Desglossar la resposta per semestres.

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Barcelona per no reto-
lar en català durant el 2013, desglossat per activitat de 
l’establiment, i per districtes? Desglossar la resposta 
per semestres.

5. Quants establiments o empreses de la ciutat de Bar-
celona tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 
proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment i per districtes?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Barcelona per no retolar 
en català entre els anys 2009 i el 2014, desglossat per 
anys, activitat de l’establiment, i per districtes? Des-
glossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que van in
gressar en centres penitenciaris de Barce
lona el 2014
Tram. 314-18789/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100533 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes persones han ingressat en presons i centres 
penitenciaris de la ciutat de Barcelona, desglossades 
per nacionalitats, durant l’any 2014?

2. Quantes persones hi ha a data de la resposta, des-
glossades per nacionalitats, i gènere, en presons i cen-
tres penitenciaris de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies presentades als Mos
sos d’Esquadra de Barcelona el 2014
Tram. 314-18790/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100534 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de denúncies presentades 
davant els Mossos d’Esquadra durant l’any 2014 a la 

ciutat de Barcelona, desglossades per conceptes i per 
comissaries?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies cursades pels 
Mossos d’Esquadra desglossades per conceptes, a la 
ciutat de Barcelona, durant l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absentisme laboral a la Sala de Co
ordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra el 2014
Tram. 314-18791/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100535 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins nivells d’absentisme laboral s’han donat a 
la Sala de Coordinació de Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, durant l’any 2014?

2. Quin ha estat el nivell d’absentisme laboral del Cos 
de Mossos d’Esquadra, durant l’any 2014?

3. I concretament a la Regió Policial de Barcelona ciu-
tat, durant l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Barcelona 
pels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-18792/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100536 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a cadascun dels districtes 
de la ciutat de Barcelona, i globalment a tota la ciutat, 
desglossat per delictes, faltes i requeriments judicials 
durant l’any 2014?

2. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona per 
la comissió d’un delicte relacionat amb el trànsit du-
rant l’any 2014?

3. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona 
per la comissió d’un delicte contra el patrimoni durant 
l’any 2014?

4. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2014 són de nacionalitat espanyola i quants 
dels detinguts són estrangers?

5. Quin ha estat el nombre de detinguts durant l’any 
2014 a la ciutat de Barcelona per nacionalitats i per 
gènere?

6. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2014 són majors d’edat, quants són menors 
d’edat i quants no s’especifica l’edat?

7. Quants dels menors detinguts a la ciutat de Barcelo-
na durant l’any 2014 són estrangers?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per infrac
cions de l’Ordenança de mesures per a fo
mentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic interposades per mossos d’es
quadra a Barcelona el 2014
Tram. 314-18793/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre de denúncies que han interposat 
els agents del Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de 
Barcelona per infraccions de l’Ordenança de Mesures 
per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’es-
pai públic, durant l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals en el Cos de 
Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-18794/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100538 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell d’accidents laborals del Cos 
de Mossos d’Esquadra, durant l’any 2014?
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2. I concretament, quin ha estat a la Regió Policial de 
Barcelona ciutat durant l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores extraordinàries fe
tes pels mossos d’esquadra a Barcelona el 
2014
Tram. 314-18795/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100539 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes hores extraordinàries han realitzat els Mos-
sos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona, durant l’any 
2014?

2. Quin ha estat el cost econòmic d’aquestes hores du-
rant l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el percentatge de delictes i faltes 
produïts a Barcelona durant el 2014 que els 
Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-18796/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100540 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el percentatge de resolució durant 
l’any 2014 per part del Cos de Mossos d’Esquadra dels 
delictes que s’han produït a la ciutat de Barcelona?

2. Quin ha estat el percentatge de resolució durant 
l’any 2014 per part del Cos de Mossos d’Esquadra de 
les faltes que s’han produït a la ciutat de Barcelona?

3. Quin ha estat el percentatge mig de resolució per ti-
pologies per part del Cos de Mossos d’Esquadra de les 
faltes que s’han produït a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies interposades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Bar
celona el 2014
Tram. 314-18797/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de denúncies interposades a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos d’Es-
quadra a la Plaça de Catalunya durant l’any 2014?

2. Quina ha estat l’evolució de les denúncies interposa-
des a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la Plaça de Catalunya entre els anys 2012 
i 2014? Desglossar la resposta per anys.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sentències amb pena de treballs 
en benefici de la comunitat dictades a Bar
celona el 2014
Tram. 314-18798/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes sentències s’han dictat a la ciutat de Barce-
lona en les que la pena imposada han estat treballs a 
favor de la comunitat (desglossat en programes i per-
sones), durant l’any 2014?

2. Quantes d’aquestes sentències s’han executat final-
ment (desglossat en programes i persones)?

3. Quina és l’evolució de les sentències dictades a la 
ciutat de Barcelona en les que la pena imposada han 
estat treballs a favor de la comunitat, entre els anys 
2012 i 2014, desglossada en programes, persones i 
anys?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos
sos d’Esquadra a Barcelona i la previsió per 
als propers anys
Tram. 314-18799/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100543 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona en data de la res-
posta desglossat per àrea policial (districtes), tot indi-
cant quants agents estan destinats a serveis regionals, 
quants a l’àrea de Tedax, i quants a la Divisió d’Infor-
mació, indicant el percentatge de cada unitat sobre el 
total d’agents desplegats?

2. Quina és la previsió de nous efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra per la ciutat de Barcelona durant 
el propers anys?

3. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona que són dones?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
per robatoris al Metro de Barcelona, els Fer
rocarrils de la Generalitat de Catalunya i els 
tramvies metropolitans el 2014
Tram. 314-18800/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100544 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-



27 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 483

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 84

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
al Metro de Barcelona durant l’any 2014?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies per robato-
ris als Ferrocarrils de la Generalitat durant l’any 2014?

3. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
als Tramvies Metropolitans durant l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les operacions conjuntes dels Mossos 
d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana i amb el 
Cos Nacional de Policia el 2014
Tram. 314-18801/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100545 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

Quantes operacions conjuntes ha realitzat el Cos de 
Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2014 amb Guàrdia Urbana i/o el Cos Nacional de 
Policia? Desglossar la resposta per Cossos i Forces de 
Seguretat participants i matèria.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del conveni marc de coordi
nació, cooperació i col·laboració amb l’Ajun
tament de Barcelona en matèria de segure
tat pública i policia
Tram. 314-18802/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100546 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte a la revisió del conveni marc de Coordinació, 
Cooperació i Col·laboració en matèria de seguretat pú-
blica i policia de 26 de setembre de 2005, signat entre 
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Barcelona i sobre la possibilitat 
de que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui exercir 
funcions de Policia Judicial?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives a Ferrocar
rils de la Generalitat de Catalunya correspo
nents al 2014
Tram. 314-18803/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i el seu grup parlamen-
tari: 

– Quines son les dades de l’empresa Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya durant l’exercici 2014 (deta-
llis primera corona i resta de Sistema Tarifari Integrat, 
així com per línies), respecte dels conceptes: 

– Línies
– Longitud xarxa (km)
– Vehicles-km (milions)
– Estacions
– Trens/hora punta i sentit
– Viatges (milions)
– Recaptació (M€)
– Frau en la venda de bitllets
– Número d’inspectors
– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a implantar la targeta 
T16 i les millores que comportarà respecte 
a la T12
Tram. 314-18804/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100548 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el termini que preveu el Govern de la Gene-
ralitat per implantar la T16?

2. Quines millores suposaran respecte a l’actual T12?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in
fraestructures del transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona amb 
relació als projectes sectorials de la línia 9 
del metro
Tram. 314-18805/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100549 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el Pla director d’infraestructures del transport 
públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona 
i les inversions que s’hi preveien.

Atès que l’esmentat Pla preveia la següent actuació: 

Metro L9 Projectes sectorials (ascensors, escales me-
càniques, sistema peatge)

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

1. Quin és l’estat de l’execució prevista al Pla direc-
tor d’infraestructures del transport públic col·lectiu a la 
regió metropolitana de Barcelona en relació al Metro 
L9 Projectes sectorials (ascensors,escales mecàniques, 
sistema peatge)?

2. En el seu cas, quin és el calendari previst per a la fi-
nalització, indicant detalladament les actuacions pen-
dents?

3. Quin és el import de la inversió efectivament realit-
zada durant l’any 2014?

4. Si s’escau, quin és el import de la inversió pendent 
per a la seva finalització?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions fermes per infraccions 
d’excés de velocitat a les rondes de Barcelo
na el 2014
Tram. 314-18806/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100550 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el nombre de sancions fermes durant 
l’any 2014, per infraccions d’excés de velocitat a les 
rondes del municipi de Barcelona, que fixa el Decret 
152/2007?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències en el 
servei del tramvia metropolità el 2014
Tram. 314-18807/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes 
al servei de tramvia metropolità durant l’any 2014? 
Detallis, en cada cas, les conseqüències per les perso-

nes, el material mòbil i/o bens materials i la prestació 
del servei.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana ponderada de l’ús del carril 
VAO a l’entrada de Barcelona per l’avinguda 
de la Meridiana el 2014
Tram. 314-18808/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina ha estat la mitja ponderada d’utilització del 
carril VAO en l’entrada de la ciutat per la Meridiana 
durant l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ruta i el calendari previstos per a la 
connexió dels tramvies de Barcelona
Tram. 314-18809/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100553 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i el seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la ruta prevista per la connexió dels dos 
tramvies a la ciutat de Barcelona i quin és el calendari 
previst per la mateixa?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els estudis econòmics relatius al 
transport públic elaborats el 2014
Tram. 314-18810/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100554 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins han estat els estudis econòmics relatius al 
transport públic realitzats pel Govern de la Generalitat 
durant l’any 2014?

2. Quin ha estat el seu cost individualitzat?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun
tament de Barcelona en matèria de trans
port el 2014
Tram. 314-18811/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100555 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques de la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria de transports durant l’any 2014, tot deta-
llant el projecte en relació a cada matèria o actuació 
realitzada?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de T12 sol·licitades i el nom
bre de viatges fets amb aquestes targetes 
el 2014
Tram. 314-18812/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100556 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el número de targetes T12 que han es-
tat sol·licitades durant l’exercici 2014?
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2. Quin ha estat el número de viatges que s’han realit-
zat amb les mateixes durant aquest any?

Detallar tota la informació per poblacions.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst d’arribada de les 
línies 9 i 10 del metro al barri de la Marina, 
de Barcelona
Tram. 314-18813/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el calendari previst pel Govern, per tal de 
l’arribada de les línies L9 i L10 del metro al barri de la 
Marina?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives al servei del 
tramvia metropolità corresponents al 2014
Tram. 314-18814/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100558 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines son les dades del servei de tramvia metropo-
lità, durant el 2014 (detallis per línies), respecte dels 
conceptes: 

– Línies
– Longitud xarxa (km)
– Vehicles-km (milions)
– Estacions
– Tramvies/hora punta i sentit
– Viatges (milions)
– Recaptació (M€)
– Frau en la venda de bitllets
– Número d’inspectors
– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a l’acabament 
de les obres i la posada en funcionament del 
centre de preventius de la Zona Franca de 
Barcelona i la previsió per al tancament de 
la presó Model
Tram. 314-18815/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100559 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que està prevista la construcció d’un nou centre 
per a interns en règim obert i un nou centre de preven-
tius a la Zona Franca.

Atès que es preveu el tancament dels centres peniten-
ciaris de la Model i de Trinitat Vella, així com la reha-
bilitació de la presó de dones de Wad-Ras.

Atès que cal alliberar l’espai dels centres penitencia-
ris de la ciutat (Model i Trinitat Vella) per a ús ciutadà 
amb nous equipaments de proximitat i de ciutat.
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Interessa saber a aquest diputat i el seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin és el calendari d’obres per a executar el nou 
centre per a interns en règim obert i per a executar el 
nou centre de preventius a la Zona Franca?

2. Quan està prevista la posada en funcionament 
d’aquests nous centres penitenciaris?

3. Quin és el calendari previst per al trasllat i desallot-
jament del Centre Penitenciari de la Model del distric-
te de l’Eixample de Barcelona?

4. Quin és el calendari previst per al trasllat i desa-
llotjament del Centre Penitenciari de Trinitat Vella del 
districte de Sant Andreu de Barcelona?

5. Quin és el calendari previst per a la rehabilitació de 
la presó de Wad-Ras de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de l’Insti
tut Català del Sòl a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-18816/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100560 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han iniciat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2014? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de 
finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han iniciat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2013? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 

habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de 
finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl van iniciar la seva construcció durant 
l’any 2012 i quantes durant l’any 2011? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascu-
na d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’a-
quests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la 
data de finalització de cadascuna d’aquestes promo-
cions?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament dels barris del 
Besòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a 
la convocatòria del 2008 en aplicació de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en 
data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18817/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Ma-
resme/Besòs, al districte de Sant Martí.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 
31/12/2014, i a data que es contesta la pregunta, del 
projecte que es va presentar a la convocatòria del 
2008, en relació al barri de Maresme/Besòs de Barce-
lona amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució data 31/12/2014, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2008, en relació al barri de 
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Maresme/Besòs de Barcelona amb el seu desglossa-
ment per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament dels barris de 
Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2006 en aplica
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18818/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100562 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Tor-
re Baró - Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat data 31/12/2014, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2006, en relació al 
barri de Torre Baró - Ciutat Meridiana de Barcelona 
amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució data 31/12/2014, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2006, en relació al barri 
de Torre Baró - Ciutat Meridiana de Barcelona amb el 
seu desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de protecció oficial de 
l’Institut Català del Sòl a Barcelona que es
tan buits
Tram. 314-18819/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100563 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es troben buits a la ciutat de 
Barcelona a data de la resposta d’aquesta pregunta? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenen locals buits a data de la resposta d’aquesta 
pregunta? Des de quina data es troben buits cadascun 
dels locals i per quins motius? Quina és la superfície i 
adreça de cadascun d’aquests locals?

2. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es troben buits a la ciutat de 
Barcelona a 31/12/2014? Quin és el detall de les pro-
mocions de protecció oficial que tenen locals buits a 
31/12/2014? Des de quina data es troben buits cadas-
cun dels locals i per quins motius? Quina és la superfí-
cie i adreça de cadascun d’aquests locals?

3. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es trobaven buits a la ciu-
tat de Barcelona a 31/12/2013? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenien locals buits 
a 31/12/2013? Des de quina data es trobaven buits ca-
dascun dels locals i per quins motius? Quina és la su-
perfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

4. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es trobaven buits a la ciutat 
de Barcelona a 31/12/2012 i quants a 31/12/2011? Quin 
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és el detall de les promocions de protecció oficial que 
tenien locals buits a 31/12/2012 i a 31/12/2011? Des de 
quina data es trobaven buits cadascun dels locals i per 
quins motius? Quina és la superfície i adreça de cadas-
cun d’aquests locals?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execu
ció del projecte de millorament del barri del 
Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, rela
tiva a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18820/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100564 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri del 
Coll, al districte de Gràcia.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 
31/12/2014, i a data que es contesta la pregunta, que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presen-
tar a la convocatòria del 2007, en relació al barri del 
Coll de Barcelona amb el seu desglossament per se-
mestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2014, i a da-
ta que es contesta la pregunta, del projecte que es va 
presentar a la convocatòria del 2007, en relació al barri 
del Coll de Barcelona amb el seu desglossament per 
semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’inversió de l’empresa 
Infraestructures de la Generalitat de Catalu
nya a Barcelona
Tram. 314-18821/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100565 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la 
ciutat de Barcelona té redactats Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya S.A.U. (abans GISA) a 
31/12/2014 i a data de la resposta d’aquesta pregunta?

2. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la 
ciutat de Barcelona tenia redactats Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (abans GISA) 
a 31/12/2013?

3. Quina és la previsió d’execució de projectes d’In-
fraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. 
(abans GISA) a la ciutat de Barcelona per al 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges d’inclusió so
cial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
a Barcelona
Tram. 314-18822/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100566 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les funcions en matèria d’habitatge protegit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

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

– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, dins de la xarxa d’habitatges d’inclusió, a 
la ciutat de Barcelona a 31/12/2014 i quants a data de 
la resposta d’aquesta pregunta?

– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, dins de la xarxa d’habitatges d’inclusió, a 
la ciutat de Barcelona a 30/12/2013, a 30/12/2012 i a 
30/12/2011?

– Quants habitatges d’inclusió té previst construir 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la ciutat de 
Barcelona durant el 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi
tatges de protecció oficial de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-18823/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins projectes de construcció d’habitatges de pro-
tecció a la ciutat de Barcelona té redactats l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a 31/12/2014 i quins a data de 
la resposta d’aquesta pregunta?

2. Quins projectes de construcció d’habitatges de 
protecció a la ciutat de Barcelona té previst executar 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya durant el 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges iniciats i d’ha
bitatges finalitzats per l’Institut Català del 
Sòl el 2014 i les previsions per al 2015
Tram. 314-18824/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100568 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les promocions d’habitatge protegit de l’Institut 
Català del Sòl.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quants habitatges ha iniciat l’Incasòl durant el 2014 
a la ciutat de Barcelona, de quines promocions es trac-
ta i quina és la data d’inici i de finalització dels habi-
tatges?

2. Quants habitatges ha finalitzat l’Incasòl durant el 
2014 a la ciutat de Barcelona, desglossat per semes-
tres, de quines promocions es tracta i quina és la data 
d’inici i de finalització dels habitatges?

3. Quants habitatges ha entregat l’Incasòl clau en mà 
durant el 2011, 2012, 2013 i 2014 a la ciutat de Barce-
lona, desglossat per semestres, de quines promocions 
es tracta i quina és la data d’inici i de finalització dels 
habitatges?

4. Quantes promocions preveu iniciar l’Incasòl el 2015 
i quina és la data prevista per a la seva finalització a la 
ciutat de Barcelona?

5. Quantes promocions preveu finalitzar l’Incasòl el 
2015 i quina és la data d’inici d’obres i la data prevista 
per a la seva finalització a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Consorci de 
l’Habitatge del 2009 ençà
Tram. 314-18825/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100569 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat l’import de l’aportació de la Genera-
litat al Consorci d’Habitatge en els anys 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 i 2014 desglossat per anys, semestres 
i en despesa corrent i d’inversió?

2. Quina és la aportació prevista per l’any 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a habitatges afectats per 
patologies estructurals al barri de Canyelles, 
de Barcelona, del 2007 ençà
Tram. 314-18826/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya 
el 2007 per rehabilitar els habitatges amb patologies 
estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de Bar-
celona, segons el qual la Generalitat havia de pagar el 
60% del cost, el consistori el 25% i els propietaris el 
15% del cost.

Atès que en aquest barri hi ha uns 2.500 habitatges (65 
edificis) afectats per patologies estructurals greus amb 
despreniments d’elements de les façanes cap a la via 
pública suposant un perill per als vianants.

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

1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generalitat 
de Catalunya en la rehabilitació d’habitatges amb pato-
logies estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de 
Barcelona, segons conveni de 2007, des de l’any 2007 
(inclòs) fins a data 31/12/2014 i fins a la data de la res-
posta d’aquesta pregunta, desglossat per semestres?

2. Quants edificis i quants habitatges amb patologies 
estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de Bar-
celona s’han beneficiat d’ajuts per part de la Generali-
tat de Catalunya, segons conveni de 2007, des de l’any 
2007 (inclòs) fins a data 31/12/2014 i fins a la data de la 
resposta d’aquesta pregunta, desglossat per semestres, 
i en què han consistit cadascuna d’aquestes actuacions 
(especificant l’adreça dels habitatges beneficiats)?

3. Quina és la inversió prevista per part de la Genera-
litat de Catalunya en la rehabilitació d’habitatges amb 
patologies estructurals del barri de Canyelles de la 

Fascicle tercer
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ciutat de Barcelona, segons el conveni que es va signar 
el 2007? Quin és el detall dels habitatges i blocs en els 
quals està previst invertir, detallant l’actuació i el ca-
lendari previst?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’habitatge del 
2013 ençà
Tram. 314-18827/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per al pagament de lloguer gestiona-
des per la Generalitat.

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge du-
rant l’any 2014, detallades per projecte o actuació?

– Quines van ser les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge du-
rant el 2013, detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta per l’Institut Català del 
Sòl al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, 
en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18828/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que el 27 d’abril de 1999, l’Institut Català de Sòl, 
l’AAVV de Trinitat Nova i l’Ajuntament de Barcelona 
van signar un Conveni de remodelació amb l’objectiu 
de la substitució d’un seguit d’habitatges del barri de 
La Trinitat Nova de Barcelona.

Atès que en aquest conveni l’Institut Català del Sòl es 
comprometia a construir, de conformitat amb les dis-
ponibilitats pressupostàries que en cada moment exis-
teixin, els habitatges de nova construcció necessaris 
per a la substitució dels blocs esmentats.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat per part de l’In-
casòl a 31/12/2014 i a data que es contesta la pregunta, 
desglossat per semestres, en la construcció d’habitat-
ges en substitució dels habitatges del barri de Trinitat 
Nova de Barcelona, segons el Conveni de remodelació 
signat el 27 d’abril de 1999 entre l’Institut Català de 
Sòl, l’AAVV de Trinitat Nova i l’Ajuntament de Barce-
lona? Quin és l’estat d’execució a 31/12/2013 i a data 
que es contesta la pregunta i quin és el calendari d’exe-
cució previst?

2. Quants habitatges i blocs (especificant els blocs, 
l’adreça i el número d’habitatges de cadascun dels 
blocs) ha construït l’Incasòl en substitució dels ha-
bitatges del barri de Trinitat Nova de Barcelona a 
31/12/2014 i a data que es contesta la pregunta, segons 
el Conveni de remodelació signat el 27 d’abril de 1999 
entre l’Institut Català de Sòl, l’AAVV de Trinitat No-
va i l’Ajuntament de Barcelona? Quina va ser la data 
d’inici i la data de finalització de cadascun d’aquests 
blocs d’habitatges?

3. Quants habitatges i blocs (especificant l’adreça i el 
número d’habitatges de cadascun dels blocs) de remo-
delació del barri de Trinitat Nova de Barcelona es tro-
ben en fase de construcció a 31/12/2014 i a data que 
es contesta la pregunta? Quina va ser la data d’inici i 
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quina és la data de finalització prevista de cadascun 
d’aquests blocs d’habitatges?

4. Quants habitatges i blocs (especificant els blocs, 
l’adreça i el número d’habitatges de cadascun dels 
blocs) de remodelació del barri de Trinitat Nova de 
Barcelona té previst iniciar l’Incasòl? Quin és el ca-
lendari previst per executar els edificis que no estan en 
execució d’obres o finalitzats?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars de l’Institut Català del Sòl 
a Barcelona
Tram. 314-18829/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que l’Institut Català del Sòl té com una de les se-
ves principals funcions la promoció d’habitatge prote-
git i desenvolupa la seva activitat sobre els sòls propis 
i els cedits per ajuntaments.

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

1. Quants solars o terrenys té en l’actualitat l’Incasòl a 
la ciutat de Barcelona?

2. Quina és la ubicació de cadascun d’ells?

3. Quants d’aquests solars són de propietat de l’Incasòl 
i quants han estat cedits per l’Ajuntament de Barcelona 
per a la construcció d’habitatge protegit a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en vigilància d’habitatges 
de protecció oficial a Barcelona del 2011 
ençà
Tram. 314-18830/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quina ha estat la despesa en vigilància d’habitat-
ges de protecció oficial de la Generalitat a la ciutat 
de Barcelona durant l’any 2014? Quin és el desglos-
sament dels habitatges i promocions d’habitatges 
de protecció oficial de la ciutat de Barcelona que 
han requerit la contractació de serveis de vigilància 
durant el 2014 i quina ha estat la despesa de cadas-
cuna d’aquestes (especificant l’adreça i la promoció 
dels habitatges, l’operador que els ha promogut, la 
tipologia dels habitatges i la data d’inici i de fina-
lització de la construcció de cadascun d’aquests ha-
bitatges)?

2. Quina ha estat la despesa en vigilància d’habitatges 
de protecció oficial de la Generalitat a la ciutat de Bar-
celona durant l’any 2013? Quin és el desglossament 
dels habitatges i promocions d’habitatges de protec-
ció oficial de la ciutat de Barcelona que han requerit 
la contractació de serveis de vigilància durant el 2014 i 
quina ha estat la despesa de cadascuna d’aquestes (es-
pecificant l’adreça i la promoció dels habitatges, l’ope-
rador que els ha promogut, la tipologia dels habitatges 
i la data d’inici i de finalització de la construcció de 
cadascun d’aquests habitatges)?

3. Quina ha estat la despesa total en vigilància d’habi-
tatges de protecció oficial de la Generalitat a la ciutat 
de Barcelona des de l’any 2011 fins a la data de la res-
posta, desglossat per semestres? Quin és el desglossa-
ment dels habitatges i promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la ciutat de Barcelona que han requerit 
la contractació de serveis de vigilància des de l’any 
2011 fins a la data de la resposta i quina ha estat la 
despesa de cadascuna d’aquestes (especificant l’adre-
ça i la promoció dels habitatges, l’operador que els ha 
promogut, la tipologia dels habitatges i la data d’inici i
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de finalització de la construcció de cadascun d’aquests 
habitatges)?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els d’habitatges de protecció oficial 
de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que 
estan buits
Tram. 314-18831/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es troben buits a la ciutat de 
Barcelona a data de la resposta d’aquesta pregunta? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenen locals buits a data de la resposta d’aquesta 
pregunta? Des de quina data es troben buits cadascun 
dels locals i per quins motius? Quina és la superfície i 
adreça de cadascun d’aquests locals?

2. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es troben buits a la ciutat de 
Barcelona a data 31/12/2014? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenen locals buits 
a data 31/12/2014? Des de quina data es troben buits ca-
dascun dels locals i per quins motius? Quina és la su-
perfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

3. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es trobaven buits a la ciutat 
de Barcelona a data 31/12/2013? Quin és el detall de 
les promocions de protecció oficial que tenien locals 
buits a data 31/12/2013? Des de quina data es trobaven 
buits cadascun dels locals i per quins motius? Quina 
és la superfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

4. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es trobaven buits a la ciutat 
de Barcelona a data 31/12/2012 i quants a 31/12/2011? 
Quin és el detall de les promocions de protecció ofi cial 

que tenien locals buits a 31/12/2012 i a 31/12/2011? 
Des de quina data es trobaven buits cadascun dels lo-
cals i per quins motius? Quina és la superfície i adreça 
de cadascun d’aquests locals?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Bar
celona del 2011 ençà
Tram. 314-18832/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per a habitatges afectats per patolo-
gies estructurals.

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

1. Quins van ser els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Barcelona ator-
gats durant el 2013, i quins durant el 2014, a la ciutat 
de Barcelona, desglossat per mesos i districtes?

2. Quins van ser els ajuts concedits per aquest motiu 
durant el 2013 i quins durant el 2014, desglossat per 
mesos i districtes?

3. Quines van ser les mateixes dades durant l’any 2011 
i durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis de col·laboració signats 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
el Consorci de l’Habitatge de Barcelona
Tram. 314-18833/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins convenis de col·laboració ha signat l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya (abans Adigsa) amb el 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona durant els anys 
2012, 2013 i 2014?

2. Quins convenis de col·laboració ha signat l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya (abans Adigsa) per a regu-
lar les transferències a favor del Consorci de l’Habitat-
ge de Barcelona per a l’any 2012, 2013 i 2014?

3. Quin ha estat l’import corresponent de cadascun 
d’aquests convenis de l’any 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Barcelo
na i els seus organismes autònoms en data 
del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18834/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el deute del Govern de la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autò-
noms a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament dels barris de la 
Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2010 en aplica
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18835/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de 
La Vinya/Can Clos/Plus Ultra, al districte de Sants - 
Montjuïc.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 
31/12/2014, i a data que es contesta la pregunta, del 
projecte que es va presentar a la convocatòria del 2010, 
en relació al barri de la Vinya/Can Clos/Plus Ultra de 
Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2014, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2010, en relació al barri de 
la Vinya/Can Clos/Plus Ultra de Barcelona amb el seu 
desglossament per semestres?
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3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta a la línia 9 del metro
Tram. 314-18836/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100580 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atesa l’execució de les obres de la línia 9 de metro.

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

– Quant s’ha invertit fins a la data actual en l’execució 
de la línia 9 de metro, desglossat per anys i especifi-
cant la inversió realitzada en cadascun dels trams i de-
tallant cadascuna de les actuacions que s’han fet així 
com el cost que ha suposat fins al moment cadascuna 
d’aquestes?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’exe
cució del projecte de millorament del barri 
de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris, en data 
del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18837/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de la 
Barceloneta, al districte de ciutat Vella.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 
31/12/2014, i a data que es contesta la pregunta, del 
projecte que es va presentar a la convocatòria del 
2008, en relació al barri de la Barceloneta de Barcelo-
na amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2014, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2008, en relació al barri de 
la Barceloneta de Barcelona amb el seu desglossament 
per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de millora
ment de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Ur
quinaona
Tram. 314-18838/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100582 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el calendari previst per a portar a terme les 
obres de millora de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 de metro de l’estació d’Urquinaona a 
la plaça Urquinaona de Barcelona amb el seu desglos-
sament per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta al barri del Carmel, de 
Barcelona, en forma de transferències cor
rents o pagaments d’obres a l’Agència de 
Promoció del Carmel i Entorns el 2014
Tram. 314-18839/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100583 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és la inversió realitzada per la Generalitat de 
Catalunya en els barris del Carmel i entorns de la ciu-
tat de Barcelona l’any 2014, amb el seu desglossament 
per semestres, en forma de transferències corrents o 
per pagament d’obres executades a l’Agència de Pro-
moció del Carmel i Entorns, SA?

– Quina és la inversió que està previst realitzar la Ge-
neralitat de Catalunya en els barris del Carmel i en-
torns l’any 2015, en forma de transferències corrents 
o per pagament d’obres executades a l’Agència de Pro-
moció del Carmel i Entorns, SA?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Raval 
Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, rela
tiva a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18840/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100584 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Ra-
val Sud, al districte de ciutat Vella.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat data 31/12/2014, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2010, en relació al 
barri de Raval Sud de Barcelona amb el seu desglossa-
ment per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2014, i a da-
ta que es contesta la pregunta, del projecte que es va 
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presentar a la convocatòria del 2010, en relació al barri 
de Raval Sud de Barcelona amb el seu desglossament 
per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació feta a l’àrea extraordinària 
de rehabilitació integral del barri del Carmel, 
de Barcelona, del 2005 ençà
Tram. 314-18841/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100585 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és l’aportació que ha realitzat la Generalitat 
de Catalunya respecte a l’AERI del Carmel de la ciutat 
de Barcelona durant l’any 2014 i des del 2005 fins a 
l’actualitat, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors a Barcelona del 2007 
ençà
Tram. 314-18842/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100586 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes han estat les subvencions atorgades pel 
Govern de la Generalitat per a la instal·lació d’ascen-
sors en edificis privats de la ciutat de Barcelona a l’any 
2014 i quantes des de l’any 2007 (inclòs) fins a la data 
de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys, 
semestres i per districtes? Quantes d’aquestes subven-
cions ja han estat cobrades?

2. Quin és l’import que ha pagat la Generalitat en sub-
vencions per a la instal·lació d’ascensors en edificis pri-
vats de la ciutat de Barcelona durant l’any 2014 i quin 
és l’import des de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de 
la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys, se-
mestres i per districtes?

3. Quin és el deute pendent de la Generalitat en sub-
vencions per a la instal·lació d’ascensors en edificis pri-
vats de la ciutat de Barcelona des de l’any 2007 (in-
clòs) fins a la data de la resposta d’aquesta pregunta, 
desglossat per anys i semestres?

4. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte des 
de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta 
d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació en rehabilitació d’habitat
ges de Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-18843/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les subvencions públiques d’ajuts de rehabilita-
ció d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

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

1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generali-
tat de Catalunya en ajuts de rehabilitació d’habitatges 
a la ciutat de Barcelona durant l’any 2014, i quina des 
de l’any 2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat per 
anys i semestres?

2. Quants edificis i quants habitatges de la ciutat de 
Barcelona s’han beneficiat d’ajuts de rehabilitació 
d’habitatges per part de la Generalitat de Catalunya 
durant l’any 2014, i quants des de l’any 2007 (inclòs) 
fins a l’actualitat, desglossat per anys i semestres, i en 
què han consistit cadascuna d’aquestes actuacions (es-
pecificant l’adreça i barri dels habitatges beneficiats)?

3. Quin és el deute pendent de la Generalitat en ajuts per 
a la rehabilitació d’habitatges de la ciutat de Barcelona 
des de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta 
d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?

4. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte des 
de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta 
d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Bon 
Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2009 en aplica
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18844/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100588 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Bon 
Pastor/Baró de Viver, al districte de Sant Andreu.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 
31/12/2014, i a data que es contesta la pregunta, del pro-
jecte que es va presentar a la convocatòria del 2009, en 
relació al barri de Bon Pastor/Baró de Viver de Barce-
lona amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2014, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2009, en relació al barri 
de Bon Pastor/Baró de Viver de Barcelona amb el seu 
desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de protecció oficial de 
l’Institut Català del Sòl a Barcelona que es
tan buits
Tram. 314-18845/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100589 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants habitatges de protecció oficial de l’òl es tro-
ben buits a la ciutat de Barcelona a data de la resposta 
d’aquesta pregunta? Quin és el detall de les promoci-
ons d’habitatges de protecció oficial que tenen habitat-
ges buits a data de la resposta d’aquesta pregunta? Des 
de quina data es troben buits cadascun dels habitatges 
i per quins motius?

2. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl 
es troben buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2014? 
Quin és el detall de les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial que tenen habitatges buits a 31/12/2014? 
Des de quina data es troben buits cadascun dels habi-
tatges i per quins motius?

3. Quants habitatges de protecció oficial de l’In-
casòl es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 
31/12/2013? Quin és el detall de les promocions d’ha-
bitatges de protecció oficial que tenien habitatges buits 
a 31/12/2013? Des de quina data es trobaven buits ca-
dascun dels habitatges i per quins motius?

4. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl 
es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2012 
i quants a 31/12/2011? Quin és el detall de les promo-
cions d’habitatges de protecció oficial que tenien habi-
tatges buits a 31/12/2012 i a 31/12/2011? Des de quina 
data es trobaven buits cadascun dels habitatges i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de l’Insti
tut Català del Sòl a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-18846/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100590 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han finalitzat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2014? De quines pro-
mocions es tracta i quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici i de finalització 
d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han finalitzat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2013? De quines pro-
mocions es tracta i quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici i de finalització 
d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial 
de l’Incasòl van finalitzar la seva construcció a Barce-
lona durant l’any 2012 i quantes durant l’any 2011? De 
quines promocions es tracta i quants habitatges tenen 
cadascuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia 
d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici i de finalit-
zació d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de pro
tecció oficial de la Generalitat a Barcelona 
del 2011 ençà
Tram. 314-18847/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de la Generalitat han finalitzat la seva construcció 
a la ciutat de Barcelona durant l’any 2014? De quines 
promocions es tracta i quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia 
d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici i de fina-
lització d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de la Generalitat han finalitzat la seva construcció 
a la ciutat de Barcelona durant l’any 2013? De quines 
promocions es tracta i quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia 
d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici i de fina-
lització d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofici-
al de la Generalitat van finalitzar la seva construcció 
a Barcelona durant l’any 2012 i quantes durant l’any 
2011? De quines promocions es tracta i quants habi-
tatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i quina 
és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la data 
d’inici i de finalització d’obres de cadascuna d’aques-
tes promocions?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisió de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2014
Tram. 314-18848/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100592 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes peticions de revisions de cèdules d’habita-
bilitat ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona durant el 
2014 i quantes fins a la data de la resposta, desglossat 
per semestres i districtes?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de la cua de maniobres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-18849/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100593 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Està redactat el projecte de la cua de maniobres dels 
FGC (Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya) a la 
Plaça Catalunya de Barcelona? En cas afirmatiu, quan 
es va redactar el projecte?
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2. Quan està previst el començament de les obres 
d’aquest projecte?

3. Quin és el calendari d’obres previst per portar a ter-
me aquest projecte?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llicències d’obres ator
gades per a promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl a Barcelona del 
2011 ençà
Tram. 314-18850/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100594 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. A quantes promocions d’habitatges de protecció 
oficial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi 
ha atorgat llicència d’obres durant l’any 2014? en qui-
na data se’ls hi ha atorgat llicència? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data 
de finalització prevista de cadascuna d’aquestes pro-
mocions?

2. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi ha 
atorgat llicència d’obres durant l’any 2013 i en quina 
data? De quines promocions es tracta, quants habitat-
ges tenen cadascuna d’aquestes promocions i quina 
és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la data 
d’inici d’obres i la data de finalització de cadascuna 
d’aquestes promocions?

3. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi va 
atorgar llicència d’obres durant l’any 2012 i a quan-
tes durant l’any 2011, i en quina data? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 

habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de 
finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions previstes en el pres
supost del 2015 per a Barcelona
Tram. 314-18851/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100595 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions a la ciutat de Barce-
lona per part del Govern de la Generalitat incloses als 
Pressupostos de l’exercici de 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica als consorcis 
d’educació, d’habitatge, de serveis socials i 
sanitari i a l’Agència de Salut Pública de Bar
celona el 2014
Tram. 314-18852/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100596 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines han estat les aportacions de la Generalitat 
als Consorcis d’Educació, d’Habitatge, de Serveis So-
cials, Sanitari i a l’Agència de Salut pública de Barce-
lona durant l’exercici 2014?

2. Quina ha estat l’aportació total a aquests Consorcis i 
a l’Agència incloent l’aportació de l’Ajuntament de Bar-
celona durant l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’estat de tramitació dels projec
tes relatius a la salut mental inclosos en el 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 20032007 i el cost definitiu dels 
equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-18853/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba actualment ca-
dascun dels projectes relacionats amb centres hospi-
talaris inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa 
Sanitària de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina import econòmic té assignat cadascun 
d’aquests projectes en els pressupostos de l’any 2015?

4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària de Bar
celona
Tram. 314-18854/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100598 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins centres d’atenció primària hi ha actualment a 
la ciutat de Barcelona? Especificant la ubicació, el dis-
tricte, la data en què es van posar en funcionament i 
les seves especialitats.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària conti
nuada de Barcelona
Tram. 314-18855/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100599 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins centres d’atenció primària continuada hi ha ac-
tualment a la ciutat de Barcelona? Especificant la ubi-
cació, el districte, la data en què es van posar en funci-
onament i les seves especialitats.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària assignada al 
Consorci Sanitari de Barcelona per al 2015
Tram. 314-18856/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100600 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin import econòmic està assignat al Consorci Sa-
nitari de Barcelona en els pressupostos de l’any 2015?

2. Quin percentatge representa sobre el total del pres-
supost d’aquest organisme per l’any 2015? En nombre 
absolut i en percentatge.

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions per a instal·lar a Bar
celona una subseu del museu State Hermi
tage
Tram. 314-18857/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100601 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat es troben les negociacions per ubicar 
una subseu del museu Hermitage a la ciutat de Barce-
lona, quin és el paper de la Generalitat de Catalunya 

en aquestes negociacions i en què consisteix el projec-
te museístic que es pretén dur a terme?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions fetes als consorcis 
i les fundacions culturals de Barcelona el 
2014 i les previstes per al 2015
Tram. 314-18858/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100602 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines aportacions i per quins conceptes s’han fet 
des de la Generalitat de Catalunya als diferents con-
sorcis i fundacions culturals dels que forma part i 
amb seu a la ciutat de Barcelona durant l’any 2014, 
en concret, Fundació Tàpies, Fundació Miró, MNAC, 
 MACBA, Fundació Teatre Lliure, Consorci Pla Re-
habilitació de Teatres, Consorci Museu Nacional de 
Cièn cies Naturals, Consorci de l’Auditori i Orquestra, 
Fundació Gran Teatre del Liceu, Consorci Gran Teatre 
del Liceu, Consorci Palau de la Música i Consorci del 
Mercat de les Flors?

2. Quines aportacions i per quins conceptes està pre-
vist realitzar des de la Generalitat de Catalunya als di-
ferents consorcis i fundacions culturals dels que forma 
part i amb seu a la ciutat de Barcelona durant l’any 
2015, en concret, Fundació Tàpies, Fundació Miró, 
MNAC, MACBA, Fundació Teatre Lliure, Consor-
ci Pla Rehabilitació de Teatres, Consorci Museu Na-
cional de Ciències Naturals, Consorci de l’Auditori i 
Orquestra, Fundació Gran Teatre del Liceu, Consorci 
Gran Teatre del Liceu, Consorci Palau de la Música i 
Consorci del Mercat de les Flors?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre la participació en el projecte de creació 
d’un pol cultural a la muntanya de Montjuïc
Tram. 314-18859/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100603 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el paper del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya en el projecte de creació d’un pol cultural a la 
muntanya de Montjuïc i quines aportacions econòmi-
ques té previst realitzar a aquest projecte?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats i els equipaments cultu
rals finançats a Barcelona el 2014 i els pre
vistos per al 2015
Tram. 314-18860/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100604 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines activitats culturals realitzades a la ciutat de 
Barcelona han rebut finançament per part de la Gene-
ralitat de Catalunya durant l’any 2014? Indicar activi-
tat i import.

2. Quines activitats culturals que es celebraran a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2015 rebran finança-
ment per part de la Generalitat de Catalunya? Indicar 
activitat i import.

3. Quins equipaments culturals, ubicats a la ciutat de 
Barcelona, han rebut finançament per part de la Gene-
ralitat de Catalunya durant l’any 2014? Indicar equipa-
ment i import.

4. Quins equipaments culturals, ubicats a la ciutat de 
Barcelona, rebran finançament per part de la Genera-
litat de Catalunya durant l’any 2015? Indicar equipa-
ment i import.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
dels Encants, de Barcelona
Tram. 314-18861/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100605 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat d’execució es troben les obres del nou 
CEIP Els Encants a 31 de desembre de 2014?

– Quines han estat les actuacions dutes a terme pel Go-
vern de la Generalitat fins a data de 31 de desembre?

– Quines les inversions realitzades pel Govern de la 
Generalitat per aquest projecte, desglossat per anys i 
concepte?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les obres del nou CEIP Els Encants de la ciutat 
de Barcelona en la seva actual ubicació per tal d’elimi-
nar els mòduls prefabricats del centre escolar? Deta-
llar calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
La Maquinista, de Barcelona
Tram. 314-18862/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100606 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP 
La Maquinista a 31 de desembre de 2014?

– Quines han estat les actuacions dutes a terme pel 
Govern de la Generalitat fins a data de 31 de desem-
bre?

– Quines les inversions realitzades pel Govern de la 
Generalitat per aquest projecte, desglossat per anys i 
concepte?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les obres del CEIP La Maquinista de la ciutat de 
Barcelona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar 
els mòduls prefabricats del centre escolar? Detallar 
calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
CongrésIndians, de Barcelona
Tram. 314-18863/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100607 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP 
Congrés - Indians a 31 de desembre de 2014?

– Quines han estat les actuacions dutes a terme pel 
Govern de la Generalitat fins a data de 31 de desem-
bre?

– Quines les inversions realitzades pel Govern de la 
Generalitat per aquest projecte, desglossat per anys i 
concepte?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les obres del nou CEIP Congrés Indians de la 
ciutat de Barcelona en la seva actual ubicació per tal 
d’eliminar els mòduls prefabricats del centre escolar? 
Detallar calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els centres escolars amb jornada 
compactada a Barcelona
Tram. 314-18864/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100608 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quins centres escolars de la ciutat de Barcelo-
na s’ha establert la jornada compactada durant el curs 
2013-2014?

– Quin seguiment s’ha fet dels centres així com dels 
escolars dels mateixos per tal d’avaluar els efectes 
d’aquesta mesura d’horari compactat a l’ensenyament 
secundari?

– Quin és el seguiment alimentari dels alumnes en jor-
nada compactada que no poden sol·licitar l’ajut a beca 
menjador?
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– Quines han estat les actuacions dissenyades per tal 
de que en aquells centres de la ciutat de Barcelona 
amb jornada compactada, s’oferissin activitats extra-
escolars per l’alumnat?

– Quines han estat les aportacions i/o ajuts del Govern 
de la Generalitat a aquests centres per tal de fer front 
la nova realitat que ha creat aquesta jornada compac-
tada entre els escolars i en la conciliació de la vida la-
boral, familiar i personal dels seus pares?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Univers, de Barcelona
Tram. 314-18865/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100609 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat d’execució es troben les obres de l’Es-
cola Univers (antic Bailèn) a 31 de desembre de 2014?

– Quines han estat les actuacions dutes a terme pel 
Govern de la Generalitat fins a data de 31 de desem-
bre?

– Quines les inversions realitzades pel Govern de la 
Generalitat per aquest projecte, desglossat per anys i 
concepte?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les obres de la nova escola Univers (antic Bailèn) 
de la ciutat de Barcelona en la seva actual ubicació per 
tal d’eliminar els mòduls prefabricats del centre esco-
lar? Detallar calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van ob
tenir la graduació en educació secundària 
obligatòria a Barcelona el curs 20142015
Tram. 314-18866/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quants alumnes no van assolir la graduació a l’en-
senyament secundari obligatori als centres escolars de 
la ciutat de Barcelona, al curs 2013-2014? Desglossa-
ment de les quanties per districtes i per escola pública, 
concertada i privada.

– Quina variació suposa respecte als alumnes que el 
van assolir els Cursos 2012-2013 i 2013-2014?

– Quines són les accions previstes pel Govern de la 
Generalitat per evitar el fracàs escolar i l’abandona-
ment abans d’obtenir la titulació d’ESO?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona 
el curs 20142015
Tram. 314-18867/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants alumnes s’han donat de baixa des de l’inici 
del curs escolar 2014-2015 fins a data de la resposta, 
als centres educatius de la ciutat de Barcelona, des-
glossat per nivells educatius i els motius d’aquestes 
baixes?

– Quina variació suposa respecte als abandonaments 
per nivell educatiu respecte els cursos 2012-2013 i 
2013-2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
Tram. 314-18868/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quins centres escolars de la ciutat de Barcelona es 
va mantenir la sisena hora durant el curs 2013-2014 i 
a quins centres es suprimí respecte al curs 2012-2013?

– Quin seguiment s’ha fet dels centres en els que es va 
suprimir la sisena hora el Curs 2012-2013 a la ciutat 
de Barcelona i quines són les conclusions del mateix?

– En quins centres escolars s’impartirà la sisena hora 
durant el curs escolar 2014-2015 a la ciutat de Barcelo-
na i quina és la previsió pressupostària?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-18869/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP 
Can Fabra a 31 de desembre de 2014?

– Quines han estat les actuacions dutes a terme pel Go-
vern de la Generalitat fins a data de 31 de desembre?

– Quines les inversions realitzades pel Govern de la Gene-
ralitat per aquest projecte, desglossat per anys i concepte?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les obres del CEIP Can Fabra de la ciutat de Bar-
celona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar els 
mòduls prefabricats del centre escolar? Detallar calen-
dari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
el curs 20142015
Tram. 314-18870/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin ha estat l’índex del fracàs escolar a la ciutat de 
Barcelona al curs 2013-2014?

2. Quines són les actuacions o programes del Govern 
de la Generalitat per tal de reduir les dades de fracàs 
escolar?

3. Quins d’aquest s’executen a centres escolars de la 
ciutat de Barcelona? Detallar els centres, el tipus de 
programa i els resultats dels mateixos.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de places de formació 
d’adults de Barcelona per al curs 20142015
Tram. 314-18871/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes places de formació d’adults s’han ofert a 
la ciutat de Barcelona al curs 2014-2015, desglossades 
segons modalitat de formació, segons titularitat del 
centre i per districtes?

2. Quantes persones han demanat una plaça a les esco-
les d’adults de la ciutat de Barcelona, per aquest proper 
curs escolar 2014-2015, desglossades segons modalitat 
de formació, segons titularitat del centre i per districtes?

3. Quin és el percentatge de demanda no atesa en rela-
ció al totals de sol·licituds rebudes?

4. Quines accions durà a terme el Govern de la Ge-
neralitat per ampliar la l’oferta i equilibrar-la amb la 
demanda?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions per a fer front als can
vis del calendari escolar del curs 20142015
Tram. 314-18872/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins ajuts i/o aportacions té previst realitzar el Go-
vern de la Generalitat a la ciutat de Barcelona per tal 
de poder fer front a les noves necessitats de l’alumnat 
i de les seves famílies amb motiu del calendari Esco-
lar del curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació pressupostària per al fi
nançament de les escoles d’adults a Barce
lona el 2014 i la previsió per al 2015
Tram. 314-18873/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació realitzada pel Govern de 
la Generalitat al finançament de les escoles d’adults 
de la ciutat de Barcelona durant l’any 2014, desglossat 
per conceptes?
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– Quina consignació pressupostària es preveu hi haurà 
per a l’any 2015, desglossada per conceptes?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada al 
funcionament de les escoles de música de 
Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015
Tram. 314-18874/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’aportació realitzada pel Govern de la Ge-
neralitat al finançament de les escoles de música de la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2014, desglossat per 
conceptes?

– Quina consignació pressupostària es preveu hi haurà 
per a l’any 2015, desglossada per conceptes?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada a es
coles d’educació especial i a la inserció d’in
fants amb necessitats educatives especials 
en escoles ordinàries de Barcelona el 2014 i 
la previsió per al 2015
Tram. 314-18875/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quina ha estat l’aportació realitzada pel Govern de 
la Generalitat al finançament de les escoles d’educació 
especial municipals, de la Generalitat i concertades a 
la ciutat de Barcelona, l’any 2014?

2. Quina previsió pressupostària s’ha fet per a l’exer-
cici 2015?

3. Quina és la inversió anual del Govern de la Genera-
litat en l’escolarització d’alumnes amb necessitats edu-
catives especials als centres escolars ordinaris?

4. Quina ha estat la inversió durant l’exercici 2014 i 
quina es preveu a l’exercici 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat 
a Barcelona
Tram. 314-18876/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100620 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. S’han produït modificacions de les plantilles de es-
coles bressol de titularitat de la Generalitat a la ciutat 
de Barcelona al curs 2014-2015?

2. En quins centres s’han produït i quines han estat les 
modificacions?

3. Es preveuen modificacions a les plantilles a les llars 
d’infants al curs 2015-2016, amb indicació numèrica 
d’aquestes variacions?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de cen
tres públics de Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-18877/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que ha aportat la Generalitat per be-
ques menjador dels alumnes escolaritzats als centres 
públics de la ciutat de Barcelona al curs 2013-2014, qui-
na la seva variació econòmica i percentual respecte dels 
Cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014?

– Quina ha estat la data de l’aportació d’aquestes quan-
ties a l’Ajuntament de Barcelona o al Consorci d’Edu-
cació de Barcelona?

– Per quan es preveu l’aportació del Curs 2014-2015?

– Té previst el Govern de la Generalitat realitzar apor-
tacions extraordinàries si fos necessari atenent l’incre-
ment de la demanda de ajuts per beques menjador a la 
ciutat de Barcelona? Quins serien els supòsits en que 
el Govern de la Generalitat realitzaria les esmentades 
aportacions i per quina quantia?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques desti
nades a les famílies que opten per l’ús de la 
carmanyola als centres públics de Barcelo
na el curs 20142015
Tram. 314-18878/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100622 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins són els centres educatius de la ciutat de Barce-
lona en els que s’ha implantat el sistema de la carma-
nyola per a l’alimentació dels joves a les escoles?

– Quin és l’import que ha aportat la Generalitat per 
aquelles famílies que opten per l’ús de la carmanyola 
en els centres públics de la ciutat de Barcelona durant 
el curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Gene
ralitat a Barcelona
Tram. 314-18879/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100623 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. S’han produït modificacions de les ràtios d’alumnat 
a les escoles bressol de titularitat de la Generalitat a la 
ciutat de Barcelona al curs 2014-2015?

2. En quins centres s’han produït i quines han estat les 
modificacions?

3. Es preveuen modificacions de les ràtios d’alumnat a 
les llars d’infants al curs 2015-2016 amb indicació nu-
mèrica d’aquestes variacions?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació amb el Ministeri de l’In
terior arran de l’atemptat a París del 7 de ge
ner de 2015
Tram. 314-18880/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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 coordinació ha establert el Govern de la Gene-
ralitat amb el Ministeri de l’Interior arran de l’atemp-
tat de París del 7 de gener de 2015?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell polític de coordinació amb el 
Ministeri de l’Interior arran de l’atemptat a 
París del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18881/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100625 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– A quin nivell polític ha establert el Govern de la Ge-
neralitat la coordinació amb el Ministeri de l’Interior 
arran de l’atemptat de París del 7 de gener de 2015?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de comandament policial de 
la coordinació amb el Ministeri de l’Interior 
arran de l’atemptat a París del 7 de gener de 
2015
Tram. 314-18882/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100626 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– A quin nivell de comandaments policials s’ha esta-
blert la coordinació amb el Ministeri de l’Interior ar-
ran de l’atemptat de París del 7 de gener de 2015?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts crítics que han 
d’ésser vigilats arran de l’atemptat a París 
del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18883/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– Quants punts s’han considerat crítics a Catalunya a fi 
de ser vigilats especialment arran de l’atemptat de Pa-
rís del 7 de gener de 2015?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els punts crítics que han d’ésser vigi
lats arran de l’atemptat a París del 7 de ge
ner de 2015
Tram. 314-18884/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– Quins punts segregats per demarcacions provincials 
s’han considerat crítics a Catalunya a de ser vigilats 
especialment arran de l’atemptat de París del 7 de ge-
ner de 2015?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cossos policials que vigilen els 
punts crítics arran de l’atemptat a París del 7 
de gener de 2015
Tram. 314-18885/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100629 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– Quins cossos policials han efectuat la vigilància dels 
punts considerats crítics a Catalunya arran de l’atemp-
tat de París del 7 de gener de 2015?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra que col·laboren en la vigilància 
dels punts crítics arran de l’atemptat a París 
del 7 de gener de 2015
Tram. 314-18886/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100630 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– Quants efectius dels Mossos d’Esquadra han col-
laborat directament en la vigilància dels punts consi-

derats crítics a Catalunya arran de l’atemptat de París 
del 7 de gener de 2015? A quines unitats pertanyen?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre d’efectius dels Mossos d’Es
quadra que col·laboren amb els cossos de se
guretat de l’Estat en la vigilància dels punts 
crítics arran de l’atemptat a París del 7 de ge
ner de 2015
Tram. 314-18887/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– Quants efectius dels Mossos d’Esquadra han col-
laborat en tasques de suport a altres cossos de segu-
retat de l’Estat en la vigilància dels punts considerat 
crítics a Catalunya arran de l’atemptat de París del 7 
de gener de 2015?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre el Departament d’Inte
rior i el Centre Nacional d’Intel·ligència
Tram. 314-18888/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100632 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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 és la relació del Departament d’Interior amb 
el CNI?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació entre el Departament 
d’Interior i el Centre Nacional d’Intel·ligència
Tram. 314-18889/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100633 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– Amb quina freqüència es duu a terme la coordinació 
del Departament d’Interior amb el CNI?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de comandament de la coor
dinació entre el Departament d’Interior i el 
Centre Nacional d’Intel·ligència
Tram. 314-18890/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100634 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– A quin nivell de comandament del Departament 
d’Interior s’estableix la coordinació amb el CNI?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de la darrera reunió de la Junta 
de Seguretat de Catalunya
Tram. 314-18891/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100635 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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.

L’article 164.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
diu que la Junta de Seguretat de Catalunya es confi-
gura com un òrgan paritari entre la Generalitat i l’Es-
tat, està formada per 5 persones en representació del 
Govern Central i 5 en representació de la Generalitat 
de Catalunya i la presideix el President de la Genera-
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litat. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– En quina data es va celebrar la darrera Junta de Se-
guretat de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el president de 
la Generalitat no convoca la Junta de Segu
retat de Catalunya
Tram. 314-18892/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100636 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– Per què l’actual President de la Generalitat no ha 
convocat ni una sola reunió de la Junta de Seguretat 
de Catalunya que preveu l’Estatut de Catalunya vigent 
des de que és President ja fa més de quatre anys?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat de la Junta de Seguretat 
de Catalunya
Tram. 314-18893/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100637 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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: 

– Creu el Conseller d’Interior que és necessària la Jun-
ta de Seguretat de Catalunya que preveu l’Estatut de 
Catalunya vigent?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de protecció previst per als 
centres musulmans arran dels atemptats a 
França del 7 i el 8 de gener de 2015
Tram. 314-18894/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100638 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
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 nivell de protecció que el Departament 
d’Interior té previst per als oratoris i mesquites mu-
sulmanes de Catalunya, o per als centres culturals o 
formatius que s’adscriuen a aquesta confessió, en pre-
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visió de les potencials amenaces a la seva seguretat 
que, per raó de les motivacions esgrimides pels autors 
dels atemptats dels dies 7 i 8 de gener de 2015 a Fran-
ça, i de l’emulació dels atemptats a llocs de culte mu-
sulmans perpetrats a França en reacció a aquestes, pu-
guin produir-se?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits d’adscripció d’un centre 
docent a una universitat
Tram. 314-18895/10

Formulació
Fernando Sánchez Costa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100650 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Fernando Sánchez Costa, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins son els requisits d’adscripció d’un centre do-
cent d’ensenyament superior a una universitat catalana?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015 

Fernando Sánchez Costa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’adscripció dels centres docents 
d’ensenyament superior de titularitat pública 
a una universitat
Tram. 314-18896/10

Formulació
Fernando Sánchez Costa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Fernando Sánchez Costa, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Pot un centre docent d’ensenyament superior de ti-
tularitat pública adscriure’s a una universitat catalana?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Fernando Sánchez Costa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a pal·liar la situació 
que viu el sector dels cítrics de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-18897/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, 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 mesures té previst impulsar el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per tal de pal·liar la situació que viu el sector 
del cítrics de les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2015 

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes legals per a evitar 
l’enfonsament del sector dels cítrics de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-18898/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, 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: 

– Quins mecanismes legals té previst habilitar el Go-
vern per evitar l’enfonsament del sector del cítrics de 
les Terres de l’Ebre i la destrucció massiva de llocs 
de treball?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2015 

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts previstos per a destruir al 
camp les mandarines que no s’han pogut 
collir
Tram. 314-18899/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, 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: 

– Té previst el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural alguna línia 
d’ajuts als pagesos del sector dels cítrics de les Ter-
res de l’Ebre per poder destruir als mateixos camps 

les mandarines que no es colliran aquesta temporada 
i evitar així nous perjudicis per a collites posteriors?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2015 

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb el Ministeri d’Agricul
tura, Alimentació i Medi Ambient per a am
pliar el període per a la retirada de les man
darines malmeses
Tram. 314-18900/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, 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: 

– Ha fet gestions el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb Minis-
teri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per tal 
d’ampliar el període per a la retirada del camp de les 
mandarines malmeses per les inclemències meteoro-
lògiques a les Terres de l’Ebre? Quines?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2015 

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte per a instal·lar una granja 
porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Bar
berà)
Tram. 314-18901/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Preguntes sobre el projecte d’instal·lació d’una granja 
porcina al terme de Vimbodí i Poblet

1. Quin és el capteniment del Departament d’Agricul-
tura Ramaderia Pesca Alimentació i Medi natural, 
DARPAMN, sobre la sol·licitud de construcció i instal-
lació d’una explotació porcina d’engreix presentat per 
l’empresa Dolors Puig S.L al terme municipal de Vim-
bodí i Poblet?

2. És conscient el DARPAMN que l’esmentada instal-
lació es situaria en una zona inclosa en l’Avantprojecte 
del futur Parc natural de les Muntanyes de Prades i 
Bosc de Poblet?

3. Considera el DARPAMN l’emplaçament seleccio-
nat adequat atès que està enmig d’un entorn de gran 
valor paisatgístic, envoltat del boscos i al costat de ma-
sies emblemàtiques com el Mas de Dalt, a 200 metres, 
el Mas de l’Anglès, el Mas de Llana, el Mas de Baix, 
etc., alguns dels quals estan apostant per desenvolupar 
projectes lligats a l’enoturisme i turisme rural soste-
nible?

4. És conscient el DARPAM que l’emplaçament triat 
es troba a 1.170 m de nuclis habitats, quan la distància 
mínima hauria de ser de 2 km?

5. És conscient i sabedora l’ACA que l’esmentat empla-
çament està al costat de l’aqüífer i la bassa situada a la 
partida de Minganya on hi ha el pou municipal d’abas-
tament que nodreix tota la població de Vimbodí i Po-
blet i que es podria veure afectat?

6. Ha avaluat el DARPAMN l’impacte econòmic que 
la instal·lació de l’esmentada instal·lació podria tenir 
sobre l’economia de la zona, basada en el turisme ru-

ral, el patrimoni cultural de Poblet, la vinya, casta-
nyes, avellaners, etc.?

7. És conscient el DARPAMN que l’empresa Dolors 
Puig SL ha falsejat l’estudi d’impacte paisatgístic en 
afirmar que la construcció quedarà oculta, quan des de 
la carretera TV 7003, punt quilomètric 2,3 es veu per-
fectament l’emplaçament on anirà la instal·lació?

8. En el Pla de gestió de dejeccions ramaderes es parla 
de l’ampliació de capacitat de bestiar però no de noves 
incorporacions on no hi ha hagut bestiar com és el cas 
de Vimbodí i Poblet, per tant quin serà el posiciona-
ment del Govern al respecte?

9. És coneixedor el Govern que aquest projecte comp-
ta amb el rebuig formal d’una gran part de la pobla-
ció que han presentat 280 al·legacions durant el procés 
d’exposició pública i de la Junta Rectora del PNIN de 
Poblet que ha aprovat una Resolució en aquest sentit?

10. La comarca de la Conca de Barberà per la seva 
situació de cruïlla entre les comarques de Tarragona, 
Barcelona i Lleida s’ha vist sovint exposada a projec-
tes aliens que han estat rebutjats, en aquest cas creu 
el DARPAMN que la proximitat amb les comarques 
lleidatanes de la Segarra, les Garrigues i l’Urgell i el 
fet que les terres de Lleida ja sobrepassen el nombre 
de caps de bestiar de porc ha estat el motiu de la sol-
licitud?

11. Creu el DARPAMN que un projecte d’aquets tipus 
pot empitjorar la ja delicada situació de contaminació 
dels pous d’abastament que pateixen moltes poblaci-
ons de la comarca, que estan per sobre del valor llin-
dar de 50 mg/L de nitrats i que farà que l’ACA hagi 
decidit ampliar la zona vulnerable 6 per incloure els 
municipis de Santa Coloma de Queralt, les Piles, Co-
nesa i Forés?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contaminació atmos
fèrica al gener del 2015
Tram. 314-18902/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dues 

altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100689 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
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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: 

– Quina ha estat l’evolució de la contaminació atmos-
fèrica a Barcelona, la seva àrea metropolitana i en ca-
da un dels territoris de Catalunya el mes de gener d’en-
guany comparat amb els darrers deu anys, any a any? 
quines han estat les mesures adoptades per reduir-la?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contaminació atmos
fèrica el 2014
Tram. 314-18903/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dues 

altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100690 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució de la contaminació atmos-
fèrica mesurada mes a mes l’any 2014 comparant amb 
els darrers deu anys, any a any? Quins són els detalls 
del pla per la seva prevenció i disminució?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors de malalties monitorit
zats amb relació a la contaminació atmosfè
rica el 2014 i al gener del 2015
Tram. 314-18904/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dues 

altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100691 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els diferents indicadors de malalties mo-
nitoritzats, en adults i infants, en relació a la contami-
nació atmosfèrica l’any 2014 i gener de 2015? Quins 
són els resultats comparats amb els darrers 5 anys?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats del Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental amb relació a l’im
pacte de la contaminació atmosfèrica en la 
salut el 2014 i al gener del 2015
Tram. 314-18905/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dues 

altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100692 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins resultats ha aportat el Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental (CREAL) en el coneixe-
ment i avaluació de l’impacte de la contaminació at-
mosfèrica en la salut, l’any 2014 i el Gener de 2015, 
comparant amb els deu anys anteriors?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acomiadament del conseller delegat 
del Consorci Sanitari Integral i la indemnit
zació que se li va pagar
Tram. 314-18906/10

Formulació
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100696 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Lorena Vicioso Adria, 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: 

Segons consta a l’informe de la Sindicatura de Comp-
tes: Informe 22/2014. Consorci Sanitari Integral, exer-
cicis 2009, 2010 i 2011, a la pàg. 69, punt 2.7.3. es diu 
que: 

«Durant l’exercici 2010 el CSI va acomiadar el conse-
ller delegat i el director tècnic. Pel que fa al conseller 
delegat, la clàusula vuitena del seu contracte establia 
que el cessament en el càrrec per qualsevol causa no 
requeria cap preavís. El conseller delegat va ocupar 
el càrrec fins al 17 d’octubre del 2010. El 18 d’octu-
bre del 2010, la nova consellera delegada va formalit-
zar un nou contracte amb l’anterior conseller delegat 
per ocupar el càrrec d’adjunt al conseller delegat. En 
aquest nou contracte s’establia una indemnització de 
30.834,78 € per incompliment de preavís.»

I a la pàg. 70 observa que: 

«La indemnització per incompliment del període 
de preavís satisfeta a l’anterior conseller delegat, de 
30.834,78 €, va ser contrària al que establia el seu con-
tracte, ja que la clàusula vuitena deia explícitament 

que en cas de desistiment per part del CSI no era ne-
cessari cap preavís.

En qualsevol cas, tampoc li hauria correspost la in-
demnització per incompliment del període de preavís 
perquè l’endemà del seu cessament com a conseller 
delegat es va signar una novació contractual perquè 
ocupés un nou lloc de treball.»

I més endavant a les Conclusions, pàg. 77, indica que: 

«El 17 d’octubre del 2010 el CSI va destituir del càr-
rec l’anterior conseller delegat i l’endemà el va con-
tractar pel càrrec d’adjunt a la consellera delegada. Per 
l’incompliment del període de preavís se li van abonar 
30.834,78 €. Atès que l’endemà del seu acomiadament 
va accedir a un altre lloc de treball del CSI, no li cor-
responia cap indemnització pel cessament del càrrec 
de conseller delegat. D’altra banda, la clàusula vuite-
na del seu contracte d’alta direcció, explicitava que, en 
cas de desistiment per part del CSI no era necessari 
cap preavís (vegeu l’apartat 2.7.3.a).»

– Cóm és que s’acomiadà al Conseller Delegat del CSI 
el dia 17/10/2010 i se’l tornà a contractar el dia se güent 
(18/10/2010) indemnitzant-lo amb 30.834,78 € per in-
compliment de preavís del primer contracte, quan 
en aquest primer contracte s’establia específicament 
(clàusula vuitena) que el cessament del càrrec per 
qualsevol causa no requeria cap preavís, i en qualsevol 
cas tampoc no li hauria correspost la indemnització 
perquè l’endemà del seu cessament es va signar una 
novació contractual perquè ocupés un nou lloc de tre-
ball?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acomiadament improcedent de la 
gerent d’àrea de l’Hospitalet de Llobregat 
del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18907/10

Formulació
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100697 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Lorena Vicioso Adria, 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 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Segons consta a l’informe de la Sindicatura de Comp-
tes: Informe 22/2014. Consorci Sanitari Integral, exer-
cicis 2009, 2010 i 2011, en el punt 2.7.3.b, pàg. 70, 
d’acomiadaments improcedents l’informe diu que: 

«El 8 de febrer del 2011 el CSI va trametre un escrit 
a la gerent d’àrea de l’Hospitalet de Llobregat en què 
li comunicava el seu acomiadament per motius disci-
plinaris. El mateix dia i en un altre escrit el CSI reco-
neixia la improcedència de l’acomiadament i, d’acord 
amb el seu contracte, va indemnitzar la persona afec-
tada amb el màxim de quaranta-cinc dies per any tre-
ballat, a més a més d’indemnitzar-la per l’incompli-
ment del termini de preavís amb 22.500,00 €.

D’altra banda, el CSI va obrir un expedient informatiu 
i va apartar de les seves funcions el director general 
per haver-se extralimitat en l’exercici del seu càrrec. 
Posteriorment, el febrer del 2011, se’l va acomiadar 
amb una indemnització de 161.484,84 €.

La Sindicatura considera que, per tal de preservar el 
principi de no discrecionalitat que ha de regir en totes 
les actuacions de l’Administració pública, caldria tra-
mitar correctament els expedients disciplinaris per tal 
que si calgués acomiadar la persona, l’acomiadament 
es fes amb totes les garanties processals, tant pel que 
fa a l’entitat com al treballador. Convindria, per tant, 
que els acomiadaments improcedents i les indemnit-
zacions a satisfer en aquests casos fossin establertes 
per sentències judicials fermes.»

1. Tenint en compte el context de retallades patides 
l’any 2011 (21,5 milions, a tot el CSI que va significar 
entre altres qüestions anul·lar intervencions quirúrgi-
ques, o suprimir despesa en material sanitari, aigua, 
llum, etc.) cóm és que en el cas de l’acomiadament de 
la gerent d’àrea de l’Hospitalet el mateix CSI es per-
met no complir el termini de preavís i haver d’indem-
nitzar-la per aquest motiu amb 22.500 €?

2. Cóm és que l’any 2011 en que el CSI va acomiadar 
29 treballadors per causes objectives amb la correspo-
nent indemnització de vint dies per any treballat amb 
un màxim de dotze anualitats (com indica també l’in-
forme de la Sindicatura, pag. 69), en el cas de la gerent 
d’àrea de l’Hospitalet el se li comunicava el seu acomi-
adament per motius disciplinaris i el mateix dia en un 
altre escrit el propi CSI, sense cap sentència judicial 
ferma, li reconeixia la improcedència de l’acomiada-
ment i se la indemnitzava amb el màxim de quaranta 
cinc dies per any treballat?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la contractació de dues societats 
mercantils per a atendre l’atenció programa
da d’accidentats de trànsit per part del Con
sorci Sanitari Integral
Tram. 314-18908/10

Formulació
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100698 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Lorena Vicioso Adria, 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: 

Segons consta a l’informe de la Sindicatura de Comp-
tes: Informe 22/2014. Consorci Sanitari Integral, exer-
cicis 2009, 2010 i 2011, a les pàg. 58-59 de l’informe 
s’indica que: 

«Durant els exercicis fiscalitzats dues societats mer-
cantils van prestar serveis assistencials per l’atenció 
programada de consultes externes a les persones ate-
ses en les urgències del CSI per accidents de trànsit. 
L’adjudicació d’aquesta activitat es va fer de forma di-
recta sense seguir cap procediment de contractació»

A més a més, a la pàg. 64, parlant de Personal, a l’apar-
tat Incompatibilitats, es diu que: 

«Durant el període fiscalitzat el CSI tenia contractats 
serveis de caràcter professional amb personal amb el 
qual mantenia també una relació laboral.

[...] S’ha observat que dues societats mercantils consti-
tuïdes també per personal del CSI prestaven el servei 
d’atenció continuada a les persones ateses d’urgència 
al CSI per accidents de trànsit.

Atès el que estableix l’article 11 de la Llei 21/1987, 
del 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 
307/1985, del 31 d’octubre sobre les normes i procedi-
ment per a l’aplicació de les incompatibilitats al perso-
nal sanitari al servei de la Generalitat de Catalunya, la 
Sindicatura considera que aquestes activitats són in-
compatibles amb la relació laboral que mantenien els 
facultatius amb el CSI.»

Paràgraf l’anterior que es repeteix a les Conclusions, 
IV. Personal 10) Incompatibilitats, de la pàg. 75.
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1. Cóm és que es van contractar dues societats mer-
cantils per atendre a l’atenció programada dels acci-
dentats de trànsit i perquè es va fer de forma directa i 
sense seguir cap procediment de contractació?

2. Si tal com indica l’informe de la Sindicatura, aques-
tes societats estan formades per personal del CSI amb 
els quals el Consorci té també una relació laboral in-
complint així les normatives d’incompatibilitat d’apli-
cació al personal sanitari de la Generalitat de Cata-
lunya, quina és l’actuació que el CSI portarà a terme 
considerant la conclusió de l’informe?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els conceptes retributius del personal 
del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18909/10

Formulació
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100699 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Lorena Vicioso Adria, 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: 

Segons consta a l’informe de la Sindicatura de Comp-
tes: Informe 22/2014. Consorci Sanitari Integral, exer-
cicis 2009, 2010 i 2011, a les pàgines 66, punt b i 67, 
punts d i e, conceptes retributius, es diu que

«El complement transitori compensa el nivell de car-
rera assolit pels professionals un cop aquests es van 
incorporar al conveni de la XHUP, en cas que el nivell 
professional que tenien fos superior i no equiparable a 
cap dels que es definien en el conveni XHUP. La des-
pesa pels tres exercicis fiscalitzats va ser de 0,62 M€.

El mòdul de disponibilitat retribueix el personal facul-
tatiu per treballar o estar disponible els caps de setma-
na. La despesa comptable per als tres exercicis fiscalit-
zats va ser de 0,86 M€.

El CSI no ha facilitat a la Sindicatura la documenta-
ció suficient per validar l’aprovació per part de l’òrgan 

de govern d’aquests dos conceptes retributius que no 
formen part dels aprovats per conveni, ni tampoc, pel 
que fa al Mòdul de disponibilitat, per poder validar 
l’aprovació de les hores realitzades ni l’autorització 
dels preus per hora pagats.»

«El CSI tenia establert, en el període fiscalitzat, el 
concepte retributiu de millora voluntària de l’empresa, 
que estava vinculat al concepte de direcció per objec-
tius establert en VII Conveni de la XHUP. Aquest con-
cepte era una paga d’objectius addicional a la direcció 
per objectius que s’abonava al personal que ho tenia 
reconegut en el mateix percentatge que la direcció per 
objectius. L’import d’aquest concepte estava pactat de 
forma individual entre la persona afectada i els direc-
tors dels centres.

El CSI no ha facilitat a la Sindicatura cap document 
d’aprovació formal d’aquest concepte ni dels criteris 
per a la seva aplicació ni per a la seva meritació.»

«El concepte de programes especials retribuïa l’activi-
tat assistencial complementària

realitzada pel personal sanitari dels hospitals Dos de 
Maig i General de l’Hospitalet de Llobregat fora de l’ho-
rari laboral. Les activitats retribuïdes eren principal-
ment les d’anestèsia, intervenció d’hèrnies, parts, in-
tervencions de pròtesis de genoll, i colonoscòpies. El 
pagament d’aquests serveis els autoritzaven els gerents 
dels hospitals. La despesa total per aquest concepte 
pels tres exercicis fiscalitzats va ser de 4,58 M€.

El CSI no ha facilitat a la Sindicatura cap document 
formalment aprovat on consti el detall de les activi-
tats retribuïdes i els criteris concrets d’assignació dels 
preus als diferents professionals.

La remuneració percebuda pel personal que realitzava 
aquests serveis era, en la majoria de casos, fixa en la 
seva quantia i periòdica en la seva meritació, mentre 
que hauria estat més apropiat fer-ho per acte o sessió.»

A les pàgs. 75-76 de Conclusions es diu, punt 11, que: 

«Durant el període fiscalitzat el CSI va remunerar a 
una part dels seus treballadors per conceptes retribu-
tius que no provenien de cap conveni a què estigués 
acollit el personal del CSI i que havien estat autoritzats 
per la gerència del CSI o per la direcció dels centres 
hospitalaris en anys anteriors al període fiscalitzat.

Segons l’acta del Consell Rector del 13 d’abril del 
2011, el gerent del Consorci pot determinar les remu-
neracions del personal d’acord amb el règim retribu-
tiu aprovat pel Consell Rector. A la Sindicatura no li 
consta l’existència d’aquest règim retributiu.

D’altra banda, el CSI no ha facilitat a la Sindicatura 
cap document d’aprovació formal del concepte retribu-
tiu Millora voluntària de l’empresa, que estava vincu-
lat al concepte de Direcció per objectius establert en el 
VII Conveni de la XHUP, ni dels criteris per a la seva 
aplicació ni per a la seva meritació»
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El CSI tampoc ha facilitat a la Sindicatura cap docu-
ment formalment aprovat on consti el detall de les ac-
tivitats retribuïdes i els criteris concrets d’assignació 
dels imports entre els diferents professionals que re-
ben retribucions pel concepte Programes especials. En 
aquest sentit, la remuneració percebuda pel personal 
que realitzava aquests serveis era, en la majoria de ca-
sos, fixa en la seva quantia i periòdica en la seva me-
ritació, mentre que el més apropiat hauria estat fer-ho 
per acte o sessió«.»

1. Cóm és que hi ha conceptes retributius com ara 
Complement transitori, Mòdul de disponibilitat i Mi-
llora voluntària de l’empresa que no provenien de cap 
conveni a què estigués acollit el personal del CSI?

2. En el cas concret del concepte retributiu Millora vo-
luntària de l’empresa a què es refereix i a quins profes-
sionals se li retribueix?

3. A quines activitats es refereix el concepte Pro-
grames especials, quin era el criteri d’assignació de 
professionals per retribuir-los per aquest concepte, i 
perquè aquesta remuneració era fixa en la quantia i pe-
riòdica en la meritació si es referia a programes espe-
cials?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció salarial aplicada al perso
nal de l’alta direcció del Consorci Sanitari In
tegral
Tram. 314-18910/10

Formulació
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Lorena Vicioso Adria, 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: 

Segons consta a l’informe de la Sindicatura de Comp-
tes: Informe 22/2014. Consorci Sanitari Integral, 
exercicis 2009, 2010 i 2011, a les pàgines 68-69, punt 

2.7.2.a i b, canvis de contractes d’alta direcció a con-
tractes ordinaris, i aplicació de la reducció salarial es-
tablerta en el Decret llei 3/2010 al personal d’alta di-
recció, s’indica que: 

«Segons els informes elaborats per la Intervenció Ad-
junta per a la Seguretat Social, el CSI va convertir els 
contractes d’alta direcció en contractes laborals ordi-
naris sense que aquesta modificació signifiqués un 
canvi en les funcions directives d’aquest personal, ni 
en la seva retribució anual.

D’acord amb l’article 13 de l’Estatut bàsic de l’em-
pleat públic, aprovat mitjançant la Llei 7/2007, del 12 
d’abril, el personal de les entitats públiques que desen-
volupa serveis de caràcter directiu ha d’estar subjec-
te al règim laboral d’alta direcció, per tant, els canvis 
contractuals esmentats no s’haurien d’haver dut a ter-
me.»

«El CSI va aplicar una reducció del 5,0% al personal 
d’alta direcció amb una retribució anual íntegra supe-
rior a la de director general i inferior a 93.420,19 €, 
mentre que, d’acord amb el Decret llei 3/2010, a aquest 
personal els era d’aplicació una reducció del 8,0%.»

1. Perquè no es va aplicar la reducció del 8% al perso-
nal d’alta direcció, establert en el Decret llei 3/2010?

2. S’ha esmenat ja aquest punt aplicant la reducció 
corresponent al personal d’alta direcció afectat?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació d’una explotació porcina 
prop del monestir de Poblet
Tram. 314-18911/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– Considera el Govern adient instal·lar una explotació 
ramadera de porcs molt a prop d’un dels 7 monuments 
Patrimoni de la Humanitat que tenim a Catalunya, 
com és el Monestir de Poblet, què forma part de la ruta 
del Cister, un dels actius del desenvolupament turístic 
i per tant socioeconòmic de la comarca?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació de l’oficina de la Generalitat 
a Londres en un cas de mort d’una ciutada
na catalana en accident de trànsit
Tram. 314-18912/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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: 

Uns pares de Rubí denuncien el tracte que han rebut 
per part de l’ambaixada i del consolat espanyol a Lon-
dres arran de la mort de la seva filla, atropellada per 
dos cotxes que suposadament estarien participant en 
una cursa il·legal. Irene Rodríguez i Jonatan Bosque 
vivien a Londres des de feia cinc mesos i la nit del 27 
de desembre, quan estaven a pocs metres de casa seva, 
dos vehicles els van envestir per l’esquena (a Reading). 
Ell va resultar malferit i ella va morir. Els pares d’Ire-
ne van viatjar cap a Anglaterra sense cap informació. 
Un cop allà van contactar reiteradament amb el con-
solat espanyol i no van rebre cap tipus d’ajuda, ni per 
al suport que requerien per no conèixer l’idioma, ni 
suport psicològic, ni per als tràmits de la repatriació. 
Disset dies més tard, el cadàver de la noia va arribar 
a casa. Un cop fet el funeral, va trucar el cònsol excu-
sant-se: estava de vacances.

– Han fet alguna acció de suport a aquesta família des 
de l’oficina de la Generalitat a Londres?

– Quin tipus de suport pot oferir la oficina de la Gene-
ralitat a Londres en casos com aquest?

– Tenint en compte que es tractava d’una ciutadana ca-
talana i d’una família catalana, pensa fer o ha fet el 
Govern alguna reclamació al Govern espanyol per la 
indefensió i abandonament en què el consolat i ambai-
xada espanyols van deixar a aquesta família en un mo-
ment tan dramàtic i delicat?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2014
Tram. 314-18913/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 
Mossos d’Esquadra en l’any 2014, desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2014 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2013
Tram. 314-18914/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 
Mossos d’Esquadra en l’any 2013 desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2013 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2012
Tram. 314-18915/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 

Mossos d’Esquadra en l’any 2012 desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2012 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2011
Tram. 314-18916/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 
Mossos d’Esquadra en l’any 2011 desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2011 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2010
Tram. 314-18917/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 
Mossos d’Esquadra en l’any 2010 desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2010 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2009
Tram. 314-18918/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 

Mossos d’Esquadra en l’any 2009 desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2009 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2008
Tram. 314-18919/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 
Mossos d’Esquadra en l’any 2008 desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2008 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2007
Tram. 314-18920/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 
Mossos d’Esquadra en l’any 2007 desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2007 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut del Govern de l’Estat 
per al finançament dels Mossos d’Esquadra 
el 2006
Tram. 314-18921/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

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 parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Govern de la Generalitat 
ha rebut del Govern d’Espanya pel finançament dels 
Mossos d’Esquadra en l’any 2006 desglossat per con-
ceptes si s’escau?

– Quants agents de Mossos d’Esquadra havia a 31 de 
desembre de 2006 i quin era l’import del seu cost?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació econòmica de l’empresa 
Cedinsa
Tram. 314-18923/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
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 govern de que l’empresa Cedinsa 
concessionària de la construcció i explotació de l’auto-
via C-17 estigui en situació de fallida econòmica?

2. Té coneixement el govern de quines són les causes 
invocades per Cedinsa per justificar la situació de pre-
sumpte fallida econòmica?

3. S’ha iniciat, o està previst iniciar algun procediment 
de rescat de la concessió de la C-17 a Cedinsa?

4. Quin cost suposarà per la Generalitat el rescat o la 
reversió de la concessió de l’autovia C-17 en cas de fa-
llida o abandonament per part de Cedinsa?

5. Quins han estat els beneficis –o les pèrdues– obtin-
guts per Cedinsa com a resultat de l’explotació de la 
C-17 en els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015?

6. Ha establert el govern de la Generalitat alguna mena 
de negociació amb les entitats bancàries creditores de 
Cedinsa en relació a l’amortització dels préstecs con-
cedits per la construcció de l’ampliació de l’autovia 
C-17 i de possibles modificacions?
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7. Pensa el govern assumir el pagament de l’import 
íntegre de l’amortització dels préstecs concedits pels 
bancs a l’empresa Cedinsa?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mort de dos joves dins llur vehicle 
en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 
de gener de 2015
Tram. 314-18924/10

Formulació
David Companyon i Costa, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat, Marc Vidal i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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 la mort d’una parella de joves que van 
morir a Campdevànol suposadament per inhalació de 
gasos del tub d’escapament del seu cotxe al quedar-se 
embarrancats en una pista enfangada a primera hora 
de la matinada del dimecres 14 de gener de 2015.

1. Ha obert el Departament d’Interior un informe al 
respecte dels fets succeïts?

2. Quan es produeix la recepció de la primera trucada 
al 112?

3. Quin és el protocol del 112 en aquests casos?

4. Es van prendre les dades per la geolocalització de 
la trucada?

5. Es va fer la recollida de dades adients per una re-
cerca urgent?

6. Es van donar les recomanacions adients per atendre 
a una persona inconscient dins d’un cotxe?

7. El personal del 112 te els mitjans tècnic i formatius 
necessaris per fer aquesta tasca?

8. Es avisar al SEM que va desplaçar un vehicle que 
no va poder arribar per la situació impracticable de la 

pista, perquè no es va activar als bombers en primera 
instància?

9. Quin tipus de vehicle va ser emprat pels bombers de 
Ripoll per desplaçar-se a la zona on es va produir la 
mort dels dos joves?

10. Per quina raó no va poder continuar la recerca?

11. Està dotat el parc de bombers de Ripoll d’un vehi-
cle 4x4?

12. Perquè s’abandona la recerca a les 05:30 h?

13. Per què s’enlaira l’helicòpter a les 09:00 h i sense 
metge?

14. Quina és la valoració del Departament d’Interi-
or, considera que hi ha hagut mancances tant estruc-
turals com organitzatives i de recursos que pateixen 
les emergències a Catalunya en aquest lamentable ac-
cident.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015 

David Companyon i Costa Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors de 
Barcelona a TV3 el 2014
Tram. 325-00086/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100639 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les entrevistes realitzades i la se-
va durada, en totes les franges horàries, a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona i a l’alcalde de Barcelona a 
TV3 durant l’any 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Go
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona en el programa Els matins, de 
TV3, el 2014
Tram. 325-00087/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100640 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quines han estat les entrevistes realitzades i la se-
va durada a Regidors de l’Ajuntament de Barcelona i 
a l’Alcalde de Barcelona en el programa Els Matins de 
TV3 durant l’any 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les apa
ricions de representants del Partit Popular 
de Catalunya a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00088/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quin ha estat el detall d’aparicions de líders o repre-
sentants del Partit Popular de Catalunya a Catalunya 
Ràdio durant l’any 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors de 
Barcelona a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00089/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100642 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les entrevistes realitzades i la se-
va durada a Regidors de l’Ajuntament de Barcelona i a 
l’Alcalde de Barcelona en el programa El Matí de Ca-
talunya Ràdio durant l’any 2014, desglossat per semes-
tres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre els re
presentants de formacions polítiques que 
han participat en programes de Catalunya 
Ràdio el 2014
Tram. 325-00090/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100643 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quins han estat els líders o representants de formaci-
ons polítiques que han participat a programes emesos 
per Catalunya Ràdio durant l’any 2014, desglossat per 
semestres? Desglossar per formació política, progra-
ma en el qual s’ha produït l’aparició, data i institució 
a la que pertany l’esmentat líder o representant polític.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre els re
presentants de formacions polítiques que 
han participat en programes de Televisió de 
Catalunya el 2014
Tram. 325-00091/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100644 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quins han estat els líders o representants de formaci-
ons polítiques que han participat a programes emesos 
per TVC durant l’any 2014, desglossat per semestres? 
Desglossar per formació política, programa en el qual 
s’ha produït l’aparició, data i institució a la que per-
tany l’esmentat líder o representant polític.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Go
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona en el programa Divendres, de 
TV3, el 2014
Tram. 325-00092/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100645 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
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sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva 
durada a regidors de l’Ajuntament de Barcelona i a l’al-
calde de Barcelona en el programa Divendres de TV3 
durant l’any 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les apa
ricions de representants del Partit Popular 
de Catalunya a TV3 el 2014
Tram. 325-00093/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100646 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quin ha estat el detall d’aparicions de líders o repre-
sentants del Partit Popular de Catalunya a TV3 durant 
l’any 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors de 
Barcelona a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00094/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quines han estat les entrevistes realitzades i la se-
va durada, en totes les franges horàries, a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona i a l’alcalde de Barcelona a 
Catalunya Ràdio durant l’any 2014, desglossat per se-
mestres?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre per escrit sobre un possible 
pagament a l’Assemblea Nacional Catalana
Tram. 326-00002/10

Formulació
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 100657 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, diputado del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 173 del Reglamento del Parlamento, presenta 
al Director de Televisió de Catalunya la siguiente pre-
gunta, para que le sea respuesta por escrito.

Según aparece recogido en algunos medios de comu-
nicación, Televisió de Catalunya habría pagado como 
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mínimo 24.000 euros en 2013 a la Assemblea Nacio-
nal Catalana para la realización de servicios.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Ha realizado Televisió de Catalunya algún pago a la 
ANC desde la creación de dicha plataforma?

– En caso afirmativo, ¿Por qué motivos? ¿Para la reali-
zación de qué actividades? ¿A cuánto asciende la apor-
tación total efectuada?

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2015

Carlos Carrizosa Torres
Diputado del GP de C’s
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol del servei d’emergències 112 que se segueix en casos com el de la mort de dos joves dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 311-02062/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades que es van prendre per a la geolocalització de la trucada que va rebre el servei d’emergències 112 amb relació a la mort de dos joves dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripoll
	Tram. 311-02063/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de les dades que es van prendre en la trucada que va rebre el servei d’emergències 112 amb relació a la mort de dos joves dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14
	Tram. 311-02064/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les recomanacions per a atendre a una persona inconscient que es van donar en la trucada que va rebre el servei d’emergències 112 amb relació a la mort de dos joves dins llur vehicle en una pista d
	Tram. 311-02065/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans tècnics i formatius que té el personal del servei d’emergències 112 per a casos com el de la mort de dos joves dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de
	Tram. 311-02066/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no es va activar el servei de bombers en primera instància amb relació a la mort de dos joves dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 311-02067/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tipus de vehicle que van emprar els bombers de Ripoll per a des plaçar-se a la zona de Campdevànol (Ripollès) on van morir dos joves dins llur vehicle el 14 de gener de 2015
	Tram. 311-02068/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no es va poder continuar la recerca dels dos joves que van morir dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 311-02069/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació del parc de bombers de Ripoll amb un quatre per quatre
	Tram. 311-02070/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals a dos quarts de sis de la matinada es va abandonar la recerca dels dos joves que van morir dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 311-02071/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals va enviar un helicòpter sense metge a les nou del matí per a cercar els dos joves que van morir dins llur vehicle en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 20
	Tram. 311-02072/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les possibles mancances estructurals, organitzatives i de recursos dels serveis d’emergències que van participar en el rescat dels dos joves que van morir dins llur vehicle en una pista de Campdevà
	Tram. 311-02073/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat professional dels oftalmòlegs de l’Hospital Clínic de Barcelona en aquest i altres hospitals
	Tram. 314-18672/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit a l’Ajuntament de Barcelona per al finançament dels serveis socials bàsics
	Tram. 314-18673/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles i en obres
	Tram. 314-18674/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció educativa en funcionament a Barcelona
	Tram. 314-18675/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció dels centres residencials d’acció educativa per a persones amb discapacitat que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria d’equipaments de serveis s
	Tram. 314-18676/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció dels centres residencials d’acció educativa per a la infància que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials
	Tram. 314-18677/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la infància i a l’adolescència de Barcelona el 2014
	Tram. 314-18678/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’acolliment d’infants a Barcelona i sobre els menors que hi són acollits
	Tram. 314-18679/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte d’equips i centres d’atenció a la infància i a l’adolescència el 2014
	Tram. 314-18680/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció de residències i centres de dia per a gent gran que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials en el període 2005-2
	Tram. 314-18681/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran
	Tram. 314-18682/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a accedir a residències per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Barcelona
	Tram. 314-18683/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona per a la valoració de la dependència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el moment en què es rep la prestació
	Tram. 314-18684/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració, valoracions efectuades, plans individuals d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	Tram. 314-18685/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona
	Tram. 314-18686/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben les prestacions que estableix la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18687/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres assistencials per a gent gran a Barcelona el 2014
	Tram. 314-18688/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament assignat per a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, en els pressupostos del 2015
	Tram. 314-18689/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort abans de rebre la prestació assignada en el pla individual d’atenció a Barcelona
	Tram. 314-18690/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a gent gran de titularitat pública a Barcelona
	Tram. 314-18691/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona
	Tram. 314-18692/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que treballen als centres i equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona
	Tram. 314-18693/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat a Barcelona
	Tram. 314-18694/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat que estan en construcció a Barcelona
	Tram. 314-18695/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes relatius a salut mental inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada projecte
	Tram. 314-18696/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de la Generalitat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona
	Tram. 314-18697/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció primària inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada cent
	Tram. 314-18698/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució dels equipaments de salut mental previstos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona per al període 2003-2007 i sobre les partides pressupostàries assignades
	Tram. 314-18699/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’urgències d’atenció primària de la ciutat de Barcelona
	Tram. 314-18700/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de la Generalitat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona en els pressupostos del 2015
	Tram. 314-18701/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Barcelona
	Tram. 314-18702/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les escoles municipals de música i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
	Tram. 314-18703/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-18704/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions establertes en el pressupost del 2015 per a Barcelona en matèria d’educació o ensenyament
	Tram. 314-18705/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Barcelona per al curs 2014-2015
	Tram. 314-18706/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats o competicions esportives finançades a Barcelona el 2014 i les previstes per al 2015
	Tram. 314-18707/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de signar un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per a subvencionar equipaments esportius a la ciutat
	Tram. 314-18708/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció i difusió de la cultura en el període 2011-2014
	Tram. 314-18709/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import, el nombre i el concepte dels ajuts atorgats als comerciants de Barcelona el 2014
	Tram. 314-18710/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’atenció social en el període 2011-2014
	Tram. 314-18711/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat de les operacions de compravenda de solars, locals i edificis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18712/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de construcció i posada en marxa de les residències i dels centres de dia a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18713/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les dones en el període 2011-2014
	Tram. 314-18714/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya el 2014
	Tram. 314-18715/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del Carmel i als seus entorns, a Barcelona, en el període 2011-2014, en forma de transferències corrents o pagaments d’obres executades a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns
	Tram. 314-18716/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18717/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adquisicions de béns immobles, locals i solars el 2014
	Tram. 314-18718/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generalitat en el període 2011-2014
	Tram. 314-18719/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat per a la construcció d’equipaments socials a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18720/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsidiarietat i suplència en el període 2011-2014
	Tram. 314-18721/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de foment dels drets civils en el període 2011-2014
	Tram. 314-18722/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’educació en el període 2011-2014
	Tram. 314-18723/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de costos el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18724/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a persones amb discapacitat en el període 2011-2014
	Tram. 314-18725/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les famílies en el període 2012-2014
	Tram. 314-18726/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la construcció d’habitatges a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18727/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18728/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió a Barcelona, en el període 2011-2014, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-18729/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels lloguers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18730/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge en el període 2011-2014
	Tram. 314-18731/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la gent gran en el període 2011-2014
	Tram. 314-18732/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la infància en el període 2011-2014
	Tram. 314-18733/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Barcelona en el període 2005-2014
	Tram. 314-18734/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses pressupostades i liquidades en inversions a Barcelona el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18735/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a persones estrangeres en el període 2011-2014
	Tram. 314-18736/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments comercials a Barcelona el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18737/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’infraestructures bàsiques i transport en el període 2012-2014
	Tram. 314-18738/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en situació de pobresa extrema en el període 2011-2014
	Tram. 314-18739/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de pagament de les transferències pendents a l’Ajuntament de Barcelona i a les seves empreses, instituts i altres entitats
	Tram. 314-18740/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les rondes en el període 2011-2014
	Tram. 314-18741/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció de l’ocupació i el creixement empresarial en el període 2011-2014
	Tram. 314-18742/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat ambiental en el període 2011-2014
	Tram. 314-18743/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus organismes a l’Ajuntament de Barcelona el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18744/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donacions a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18745/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques de rehabilitació d’edificis en el període 2011-2014
	Tram. 314-18746/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions finalistes en matèria d’atenció primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2014
	Tram. 314-18747/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus organismes als proveïdors en el període 2011-2014
	Tram. 314-18748/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18749/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les transferències del Govern de l’Estat per a projectes d’inversió a Barcelona en el període 2010-2014
	Tram. 314-18750/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les transferències corrents i de capital atorgades a l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18751/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18752/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les transferències de les institucions comunitàries europees per a projectes d’inversió a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-18753/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a Fira 2000 en el període 2012-2014
	Tram. 314-18754/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones estrangeres que han estat traslladades pel Govern de l’Estat a la ciutat de Barcelona el 2014
	Tram. 314-18755/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2014
	Tram. 314-18756/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers indocumentats que han estat presentats per a protecció a Barcelona el 2014
	Tram. 314-18757/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Detecció i Intervenció amb Menors Estrangers sense Referents Familiars de l’Ajuntament de Barcelona el 2014
	Tram. 314-18758/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’informes d’estrangeria emesos el 2014
	Tram. 314-18759/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones registrades en el Registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut a Barcelona el 2014
	Tram. 314-18760/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a Barcelona
	Tram. 314-18761/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2014
	Tram. 314-18762/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i l’ocupació el 2014
	Tram. 314-18763/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de joventut el 2014
	Tram. 314-18764/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la neteja de les aigües contaminades per trihalometans el 2014
	Tram. 314-18765/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya que han operat a Barcelona el 2014
	Tram. 314-18766/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona amb Diplocat
	Tram. 314-18767/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estació depuradora d’aigües residuals del Besòs
	Tram. 314-18768/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a Barcelona durant el 2014
	Tram. 314-18769/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-18770/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació acústica a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2014
	Tram. 314-18771/10
	Formulació
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