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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el concurs de transport sanitari
Tram. 310-00444/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els bombers
Tram. 310-00445/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el concurs d’adjudicació del servei de transport sa-
nitari
Tram. 310-00446/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’ordenació dels ensenyaments universitaris
Tram. 310-00447/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la crisi del sector citrícola
Tram. 310-00448/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acord de condicions de prestació de servei del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00449/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els efectes que la nova llei de l’impost sobre societats 
tindrà en les associacions i entitats sense ànim de lucre
Tram. 310-00450/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la competitivitat
Tram. 310-00451/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els pressupostos del 2015 i la lluita contra la deutocrà-
cia al sud d’Europa
Tram. 310-00452/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de retribucions als alts càrrecs directius i als 
càrrecs públics
Tram. 310-00453/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les taxes universitàries
Tram. 310-00454/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les condicions laborals del personal sanitari del Con-
sorci Sanitari del Maresme
Tram. 310-00455/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’impuls a la llei electoral en aques-
ta legislatura
Tram. 317-00260/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el pla de xoc i d’emergència social 
per a les persones en situació de pobresa
Tram. 317-00261/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la partida d’ingressos públics de 
la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015 que s’han d’obtenir a partir de negociacions amb 
l’Estat
Tram. 317-00262/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els motius pels quals la tramitació 
de la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
no ha estat considerada prioritària pel Govern
Tram. 317-00263/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la proposta de renegociació del 
deute feta pel nou govern de Grècia i sobre el fons per a llui-
tar contra la pobresa energètica
Tram. 317-00264/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les prioritats del Govern per als pro-
pers mesos
Tram. 317-00265/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la possible reorientació dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 317-00266/10
Substanciació p. 16
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de facultatius a l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat) a l’agost del 2014, desglossat per dies, funcions 
i torns
Tram. 314-14736/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 489) p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sessions informatives del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-17228/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de la comarca de l’Alta Segarra
Tram. 314-17264/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses contractades per a publicitat institucional del 
2011 ençà
Tram. 314-17266/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació dels Mossos d’Esquadra davant el com-
portament agressiu d’un grup d’extrema dreta el 9 d’octubre 
de 2014
Tram. 314-17268/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’una llei de desgravació cultural
Tram. 314-17270/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
fons recaptats per la Fundació Barcelona Cultura
Tram. 314-17271/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost inicial de la Fundació Barcelona Cultura
Tram. 314-17272/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació de recursos en la Fundació Catalunya Cultura
Tram. 314-17273/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació del Departament de Cultura al pressupost de la 
Fundació Catalunya Cultura
Tram. 314-17274/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’obrir unitats o punts de servei de centres de des-
envolupament infantil i atenció precoç
Tram. 314-17285/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses contractades per a publicitat institucional del 
2011 ençà
Tram. 314-17567/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa feta en campanyes institucionals amb relació al 
procés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-17568/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subscripcions a mitjans de comunicació del 2011 ençà
Tram. 314-17569/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
encàrrecs fets a mitjans de comunicació del 2011 ençà
Tram. 314-17570/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la Resolució 826/X, sobre la construcció 
de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 314-17571/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anunci fet per l’Ajuntament de Badalona de construir un 
aparcament a la plaça de Manuel Moreno Mauricio
Tram. 314-17572/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a construir el nou edifici de l’Escola Montigalà 
de Badalona
Tram. 314-17573/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a inaugurar el nou edifici de l’Escola Mon-
tigalà de Badalona
Tram. 314-17574/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de l’edifici de l’Institut Ventura Gassol de Badalona
Tram. 314-17575/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seguretat de l’edifici de l’Institut Ventura Gassol de Badalona
Tram. 314-17576/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’obres previst per a la construcció del nou edifici 
de l’Institut Ventura Gassol de Badalona
Tram. 314-17577/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a construir el nou edifici de l’Institut Ventura 
Gassol de Badalona
Tram. 314-17578/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beques menjador per al curs 2013-2014 sol-
licitades i adjudicades al Baix Llobregat
Tram. 314-17579/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques menjador sol·licitades per al curs 2014-2015 
al Baix Llobregat
Tram. 314-17580/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques menjador sol·licitades per al curs 2013-2014 
al Baix Llobregat provinents de famílies en situació de vulnera-
bilitat social
Tram. 314-17581/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del finançament municipal de la construcció d’un ins-
titut a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-17582/10
Resposta del Govern p. 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat per al finançament municipal de la construc-
ció d’un institut a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-17583/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi adjudicat per l’Autoritat del Transport Metropolità so-
bre la integració tarifària
Tram. 314-17587/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració de Diplocat amb la productora Bonita Films en 
el documental L’últim partit
Tram. 314-17588/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació de serveis a Independent Diplomat per al 2014
Tram. 314-17589/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una actuació d’agents de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra que es va produir l’1 de maig de 2012
Tram. 314-17708/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desallotjament dels membres de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca tancats en una oficina de CatalunyaCaixa de 
Sant Cugat del Vallès
Tram. 314-17710/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
càrrega policial en el desallotjament dels membres de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca tancats en una oficina de 
CatalunyaCaixa de Sant Cugat del Vallès
Tram. 314-17711/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Consorci Port de Mataró amb relació al Pla 
estratègic i director del Port de Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18024/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració de les actuacions del Consorci Port de Mataró 
amb relació al Pla estratègic i director del Port de Mataró del 
2009 ençà
Tram. 314-18025/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les actuacions fetes en el marc del Pla estratègic i 
director del Port de Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18026/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions pendents de fer en el marc del Pla estratègic i di-
rector del Port de Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18027/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de l’ampliació del Port de Mataró prevista en el Pla 
estratègic i director del Port de Mataró
Tram. 314-18028/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’avançament de la licitació de la concessió del 
Port de Mataró
Tram. 314-18029/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada als concessionaris del Port de Mataró 
amb relació a l’avançament de la licitació
Tram. 314-18030/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
les queixes dels concessionaris actuals del Port de Mataró
Tram. 314-18031/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del termini de la presentació de sol·licituds per a 
la licitació del Port de Mataró
Tram. 314-18032/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
aspectes més importants de la licitació del Port de Mataró
Tram. 314-18033/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions de la comissió dinamitzadora del Port 
de Mataró
Tram. 314-18034/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en les reunions de la comissió dinamitzadora 
del Port de Mataró
Tram. 314-18035/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes rebudes dels diferents sectors i usuaris del Port de 
Mataró
Tram. 314-18036/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-18039/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla d’en Boet, 
de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18062/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions policials per a evitar la pràctica del «botellón» al 
polígon industrial del Pla d’en Boet, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18063/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dels Mossos d’Esquadra a Mataró (Mares-
me) el 2014
Tram. 314-18064/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla específic per a eradicar la pràctica del 
«botellón» a Mataró (Maresme)
Tram. 314-18065/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de les actuacions amb relació a la pràctica del «bo-
tellón» a Mataró (Maresme)
Tram. 314-18066/10
Resposta del Govern p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a evitar la pràctica del «botellón» a 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-18067/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats de crèdit que han autoliquidat l’impost sobre els 
dipòsits
Tram. 314-18287/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 754/X, sobre l’estat de les co-
missaries, les àrees de detinguts i altres dependències del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18301/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què es faran efectives les dietes pendents de paga-
ment dels mossos d’esquadra
Tram. 314-18303/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de convocar un concurs general per al Cos de Mos-
sos d’Esquadra per al 2014 i el 2015
Tram. 314-18304/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de convocar concursos per al Cos de Mossos d’Es-
quadra per al 2014 i el 2015
Tram. 314-18305/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de societats cooperatives de transport per car-
retera que han donat de baixa llur activitat a Catalunya del 
2010 ençà
Tram. 314-18411/10
Resposta del Govern p. 34

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a garantir el plu-
ralisme polític en el període preelectoral
Tram. 322-00265/10
Substanciació p. 34

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a la contractació 
de producció aliena
Tram. 322-00266/10
Substanciació p. 34

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de confluència de les 
redaccions de ràdio i televisió
Tram. 322-00267/10
Substanciació p. 34

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el projecte de fusió de les re-
daccions de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00268/10
Substanciació p. 34

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació de les negociacions 
del conveni i de la signatura del contracte programa
Tram. 322-00269/10
Substanciació p. 34

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la confluència dels serveis infor-
matius de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00270/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la contractació de productores 
per part de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00271/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el pluralisme als mitjans de la 
Corporació
Tram. 322-00272/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’acord de col·laboració amb la 
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya
Tram. 322-00273/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tancament del pressupost 
del 2014
Tram. 322-00274/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les relacions laborals a la Cor-
poració
Tram. 322-00275/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la programació prevista amb re-
lació al vintè aniversari de la mort d’Ovidi Montllor
Tram. 322-00276/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de confluència dels 
serveis informatius
Tram. 322-00277/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00278/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el documental L’endemà
Tram. 322-00279/10
Substanciació p. 36
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’eliminació de progra-
mes del Canal 33
Tram. 323-00111/10
Substanciació p. 36

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la remodelació del Ca-
nal 33
Tram. 323-00112/10
Substanciació p. 36

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la banalització de la vio-
lència de gènere en el documental L’endemà
Tram. 323-00113/10
Substanciació p. 36

Pregunta a la directora de Gestió i Recursos de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el conflicte derivat del canvi de 
criteri pel que fa a la deducció de l’impost sobre el valor afe-
git de la Corporació
Tram. 323-00114/10
Substanciació p. 36

Pregunta al director d’Explotació i Enginyeria de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la decisió adoptada per a ga-
rantir el manteniment de l’oferta de la Corporació arran de la 
supressió d’un múltiplex
Tram. 323-00115/10
Substanciació p. 36

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el concurs de transport sanitari
Tram. 310-00444/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els bombers
Tram. 310-00445/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el concurs d’adjudicació del servei de transport sa-
nitari
Tram. 310-00446/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’ordenació dels ensenyaments universitaris
Tram. 310-00447/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la crisi del sector citrícola
Tram. 310-00448/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acord de condicions de prestació de servei del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00449/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els efectes que la nova llei de l’impost sobre societats 
tindrà en les associacions i entitats sense ànim de lucre
Tram. 310-00450/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la competitivitat
Tram. 310-00451/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els pressupostos del 2015 i la lluita contra la deutocrà-
cia al sud d’Europa
Tram. 310-00452/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de retribucions als alts càrrecs directius i als 
càrrecs públics
Tram. 310-00453/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les taxes universitàries
Tram. 310-00454/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les condicions laborals del personal sanitari del Con-
sorci Sanitari del Maresme
Tram. 310-00455/10
Anunci p. 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00260/10
Anunci p. 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00261/10
Anunci p. 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00262/10
Anunci p. 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00263/10
Anunci p. 41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00264/10
Anunci p. 41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00265/10
Anunci p. 41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00266/10
Anunci p. 41

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions del Departament d’Ensenyament 
envers l’escola El Carme-Vedruna, de Manlleu (Osona), amb 
relació al vídeo d’anglès de sisè de primària del mes d’abril 
i al text d’una nadala dels alumnes de cinquè per als Pas-
torets
Tram. 311-02006/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació del servei d’atenció integral establert per 
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bi-
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sexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homo-
fòbia, la bifòbia i la transfòbia
Tram. 311-02007/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la sol·licitud per a instal·lar una explotació porcina a 
Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
Tram. 311-02049/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la instal·lació d’una explotació porcina a Vimbodí i 
Poblet (Conca de Barberà) en una zona inclosa en un futur 
parc natural
Tram. 311-02050/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’emplaçament d’una explotació porcina a Vimbodí 
i Poblet (Conca de Barberà) en un entorn de gran valor pai-
satgístic
Tram. 311-02051/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’emplaçament d’una explotació porcina a Vimbodí 
i Poblet (Conca de Barberà) prop de nuclis habitats
Tram. 311-02052/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’emplaçament d’una explotació porcina prop 
d’un aqüífer i del pou municipal de Vimbodí i Poblet (Conca 
de Barberà)
Tram. 311-02053/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’avaluació de l’impacte econòmic de la instal-
lació d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de 
Barberà)
Tram. 311-02054/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el falsejament de l’estudi d’impacte paisatgís-
tic d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de 
Barberà)
Tram. 311-02055/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la instal·lació d’una explotació porcina a Vimbodí i 
Poblet (Conca de Barberà) amb relació al Pla de gestió de 
dejeccions ramaderes
Tram. 311-02056/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el rebuig a la instal·lació d’una explotació porcina a 
Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
Tram. 311-02057/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu de la sol·licitud per a instal·lar una explota-
ció porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
Tram. 311-02058/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la instal·lació d’una explotació porcina a Vimbodí 
i Poblet (Conca de Barberà) amb relació a la contaminació 
per nitrats dels pous d’abastament d’aigua
Tram. 311-02059/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos destinats al seguiment de les dades 
del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 311-02086/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el personal de la Generalitat que es va desplegar 
per al seguiment de les dades del procés de participació del 
9 de novembre de 2014
Tram. 311-02087/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mitjans acreditats i el nombre de periodistes 
assistents al centre de seguiment de dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 311-02088/10
Anunci p. 48

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades a l’Associació Espanyola contra 
el Càncer
Tram. 314-19092/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a l’Associació Espanyola contra el 
Càncer en els darrers cinc anys
Tram. 314-19093/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a les associacions contra el càncer 
d’àmbit local el 2014
Tram. 314-19094/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a les entitats locals de lluita contra el 
càncer en els darrers cinc anys
Tram. 314-19095/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris del Departament de Salut per a establir l’import as-
signat a les entitats
Tram. 314-19096/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
diferències quantitatives de les assignacions del Departa-
ment de Salut a les entitats
Tram. 314-19097/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sales que es van llogar per a fer el seguiment 
de les dades del procés de participació del 9 de novembre 
de 2014
Tram. 314-19098/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del lloguer de les sales per a fer el seguiment de les da-
des del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19099/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del muntatge i desmuntatge de les sales per a fer el 
seguiment de les dades del procés de participació del 9 de 
novembre de 2014
Tram. 314-19100/10
Formulació p. 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses que van fer el seguiment de les dades del procés 
de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19101/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les comunicacions telemàtiques contractades per a 
fer el seguiment de les dades del procés de participació del 
9 de novembre de 2014
Tram. 314-19102/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del mobiliari per a fer el seguiment de les dades del pro-
cés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19103/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del desplegament d’imatge i so per al seguiment de les 
dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19104/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la seguretat contractada per al seguiment de les da-
des del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19105/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la neteja dels espais contractats per a fer el segui-
ment de les dades del procés de participació del 9 de no-
vembre de 2014
Tram. 314-19106/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’escenografia contractada per a fer els seguiment 
de les dades del procés de participació del 9 de novembre 
de 2014
Tram. 314-19107/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels traductors i els intèrprets contractats per a fer el 
seguiment de les dades del procés de participació del 9 de 
novembre de 2014
Tram. 314-19108/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del sistema sanitari previst per a fer el seguiment de les 
dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19109/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de les assegurances contractades per al seguiment 
de les dades del procés de participació del 9 de novembre 
de 2014
Tram. 314-19110/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del material d’oficina per a fer el seguiment de les da-
des del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19111/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del material d’ofimàtica per a fer el seguiment de les 
dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19112/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels grups de subministrament energètic per a fer el 

seguiment de les dades del procés de participació del 9 de 
novembre de 2014
Tram. 314-19113/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les estructures modulars per a fer el seguiment de 
les dades del procés de participació del 9 de novembre de 
2014
Tram. 314-19114/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost total del desplegament per a fer el seguiment de les da-
des del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19115/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
capacitat prevista d’assistents al seguiment de les dades del 
procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19116/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència al seguiment de les dades del procés de parti-
cipació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19117/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans que van assistir al seguiment de les dades del pro-
cés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19118/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris desplegats per al seguiment de les 
dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19119/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hores extraordinàries i les retribucions del personal genera-
des pel seguiment de dades del procés de participació del 9 
de novembre de 2014
Tram. 314-19120/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una reunió del conseller d’Economia i Coneixement amb 
representants del món econòmic, social i institucional del 
Camp de Tarragona sobre el Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou
Tram. 314-19121/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de vehicles al parc de bombers voluntaris de Vila-ro-
dona (Alt Camp) i el malestar creixent dels cossos de bom-
bers voluntaris
Tram. 314-19122/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anunci fet pel conseller de Territori i Sostenibilitat amb rela-
ció a l’entrada en funcionament de la línia de tren llançado-
ra entre la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat i el 
centre de Barcelona el 2018
Tram. 314-19123/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han rebut aliments en el període 
2012-2014
Tram. 314-19124/10
Formulació p. 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a l’entra-
da al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes 
d’Espanya
Tram. 314-19125/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a l’entrada 
al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes es-
telades
Tram. 314-19126/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19127/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19128/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-19129/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers del Parc de Bombers d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19130/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers del Parc de Bombers d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19131/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers del Parc de Bombers d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-19132/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges d’atenció primària a Igualada (Anoia) en 
data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19133/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers d’atenció primària a Igualada (Anoia) en 
data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19134/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de metges d’atenció primària a Santa Maria de 
Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19135/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infermers d’atenció primària a Santa Maria de 
Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19136/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges d’atenció primària a Vilanova del Camí 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19137/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers d’atenció primària a Vilanova del Camí 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19138/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges d’atenció primària a Piera (Anoia) en data 
del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19139/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers d’atenció primària a Piera (Anoia) en da-
ta del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19140/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges d’atenció primària a Masquefa (Anoia) en 
data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19141/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers d’atenció primària a Masquefa (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19142/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19143/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19144/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)
Tram. 314-19145/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19146/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de Mont-
bui (Anoia)
Tram. 314-19147/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a persones amb discapacitat a Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19148/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a persones amb discapacitat a Vilanova 
del Camí (Anoia)
Tram. 314-19149/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de 
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titularitat pública per a persones amb discapacitat a Piera 
(Anoia)
Tram. 314-19150/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de 
titularitat pública per a persones amb discapacitat a Mas-
quefa (Anoia)
Tram. 314-19151/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de 
titularitat pública per a persones amb discapacitat a Santa 
Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-19152/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
de titularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19153/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de 
dia de titularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí 
(Anoia)
Tram. 314-19154/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
de titularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)
Tram. 314-19155/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
de titularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19156/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
de titularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de 
Montbui (Anoia)
Tram. 314-19157/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Igualada 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19158/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Igualada 
(Anoia) en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19159/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Vilanova del 
Camí (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19160/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Vilanova del 
Camí (Anoia) en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19161/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Piera (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19162/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Piera (Anoia) 
en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19163/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Masquefa 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19164/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Masquefa 
(Anoia) en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19165/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Santa 
Margarida de Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre 
de 2014
Tram. 314-19166/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Santa Mar-
garida de Montbui (Anoia) en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19167/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
de l’Institut Català del Sòl a Igualada (Anoia) en data del 31 
de desembre de 2014
Tram. 314-19168/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
de l’Institut Català del Sòl a Igualada (Anoia) en data de l’1 
de gener de 2011
Tram. 314-19169/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
de l’Institut Català del Sòl a Vilanova del Camí (Anoia) en da-
ta del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19170/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
de l’Institut Català del Sòl a Vilanova del Camí (Anoia) en da-
ta de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19171/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
de l’Institut Català del Sòl a Piera (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-19172/10
Formulació p. 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
de l’Institut Català del Sòl a Piera (Anoia) en data de l’1 de 
gener de 2011
Tram. 314-19173/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
de l’Institut Català del Sòl a Masquefa (Anoia) en data del 31 
de desembre de 2014
Tram. 314-19174/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
de l’Institut Català del Sòl a Masquefa (Anoia) en data de l’1 
de gener de 2011
Tram. 314-19175/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i de l’Institut Català del Sòl a Santa Margarida de Montbui 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19176/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i de l’Institut Català del Sòl a Santa Margarida de Montbui 
(Anoia) en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19177/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament d’Igualada 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19178/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19179/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Piera 
(A noia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19180/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Masquefa 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19181/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’un habitatge protegit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o de l’Institut Català del Sòl pen-
dents d’adjudicar a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19182/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds d’un habitatge protegit de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya o de l’Institut Català del Sòl 
pendents d’adjudicar a Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19183/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’un habitatge protegit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o de l’Institut Català del Sòl pen-
dents d’adjudicar a Piera (Anoia)
Tram. 314-19184/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’un habitatge protegit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o de l’Institut Català del Sòl pen-
dents d’adjudicar a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19185/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds d’un habitatge protegit de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya o de l’Institut Català del Sòl 
pendents d’adjudicar a Santa Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-19186/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments d’Igualada (Ano-
ia) per no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19187/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments de Vilanova del 
Camí (Anoia) per no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19188/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments de Piera (Anoia) 
per no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19189/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requeriments i les sancions a establiments de Masquefa 
(Anoia) per no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19190/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments de Santa Marga-
rida de Montbui (Anoia) per no retolar en català en el període 
2012-2014
Tram. 314-19191/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 
2014
Tram. 314-19192/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts pendents de pagament a les famílies amb fills menors 
de tres anys a Barcelona
Tram. 314-19193/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament amb relació al conveni entre 
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19194/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de la subvenció al Conserva-
tori de Música de Barcelona del curs 2010-2011
Tram. 314-19195/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament als centres d’educació infantil 
de titularitat municipal amb relació al conveni entre el Depar-
tament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19196/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament al Conservatori de Música 
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de Barcelona amb relació al conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19197/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a les escoles de música de 
titularitat municipal amb relació al conveni entre el Departa-
ment d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19198/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament per a la construcció de l’Es-
cola Sant Martí amb relació al conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19199/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament per a la construcció de l’Es-
cola Mediterrània amb relació al conveni entre el Departa-
ment d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19200/10
Formulació p. 81

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. 314-19201/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’ingressos per l’aplicació de la taxa turística el 
2015
Tram. 314-19202/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-19203/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles dels centres educatius de Barcelona
Tram. 314-19204/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones en llista d’espera per a accedir a una plaça de cen-
tre de dia de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
Tram. 314-19205/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades en infraestructures de transport públic
Tram. 314-19206/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos del cànon de disposició de residus en el període 
2011-2014
Tram. 314-19207/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’infraestructures hidràuliques el 2014
Tram. 314-19208/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos tributaris i no tributaris recaptats a Barcelona en 
el període 2013-2014
Tram. 314-19209/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contaminació per plaguicides de l’aigua de l’Aleixar (Baix 
Camp)
Tram. 314-19210/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a mesurar l’eficiència dels centres sanitaris
Tram. 314-19211/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament d’una planta d’aglomerat asfàltic a Ulldecona 
(Montsià)
Tram. 314-19212/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions per a instal·lar una planta d’aglomerat asfàltic a 
Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19213/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions amb l’ajuntament per a instal·lar una planta d’aglo-
merat asfàltic a Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19214/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb l’empresa Durantia Infraestructuras per a 
instal·lar una planta d’aglomerat asfàltic a Ulldecona (Mont-
sià)
Tram. 314-19215/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
permisos concedits a la planta d’aglomerat asfàltic d’Ullde-
cona (Montsià)
Tram. 314-19216/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament d’una planta d’aglomerat asfàltic a Ulldecona 
(Montsià) sense els permisos pertinents
Tram. 314-19217/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes davant l’inici de l’activitat d’una planta 
d’aglomerat asfàltic a Ulldecona (Montsià) sense els permi-
sos pertinents
Tram. 314-19218/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de l’activitat sense els permisos pertinents d’una plan-
ta d’aglomerat asfàltic molt a prop del nucli urbà d’Ulldeco-
na (Montsià)
Tram. 314-19219/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis d’impacte ambiental i d’avaluació de risc per a la 
salut de la planta d’aglomerat asfàltic d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19220/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tolerància amb el funcionament sense permisos de la planta 
d’aglomerat asfàltic d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19221/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de creació d’una unitat d’atenció comunitària inte-
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gral del malalt mental al Parc Sanitari Pere Virgili, de Barce-
lona
Tram. 314-19222/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la Unitat Polivalent de Salut Mental Sant Joan de Déu - Nu-
mància, de Barcelona
Tram. 314-19223/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places públiques d’atenció sociosanitària a 
Barcelona
Tram. 314-19224/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques de salut mental per a adults i 
joves a Barcelona
Tram. 314-19225/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retribucions de la directora de l’Institut Català d’Energia en 
el període 2011-2014 i sobre la contractació d’un treballador 
d’aquest institut
Tram. 314-19226/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una denúncia per discriminació sexual a l’Escola Sant Salva-
dor d’Horta, de Santa Coloma de Farners (Selva)
Tram. 314-19227/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’un dispositiu de seguretat dels Mossos d’Es-
quadra a l’estació de tren de Tarragona el 24 de gener de 
2015
Tram. 314-19228/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la planificació d’un control de documentació dels Mossos 
d’Esquadra a l’estació de tren de Tarragona el 24 de gener 
de 2015
Tram. 314-19229/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’escorcoll d’un menor fet pels Mossos d’Esqua-
dra a l’estació de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19230/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en l’escorcoll d’un menor 
a l’estació de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19231/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
identificacions fetes pels Mossos d’Esquadra a l’estació de 
tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19232/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris dels Mossos d’Esquadra a l’hora de fer controls de 
documentació rutinaris
Tram. 314-19233/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris dels Mossos d’Esquadra a l’hora de fer identificaci-
ons en la via pública
Tram. 314-19234/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol dels Mossos d’Esquadra per a fer identificacions 
de menors en la via pública
Tram. 314-19235/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals no es va permetre de trucar als seus pa-
res al menor retingut a l’estació de tren de Tarragona el 24 
de gener de 2015
Tram. 314-19236/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’admonició verbal d’un agent dels Mossos d’Esquadra al 
menor retingut a l’estació de tren de Tarragona el 24 de ge-
ner de 2015
Tram. 314-19237/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fet que un menor originari de la República Dominicana hagi 
estat identificat per la policia sis vegades en un any
Tram. 314-19238/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’una ressenya policial del menor identificat i 
escorcollat a l’estació de tren de Tarragona el 24 de gener 
de 2015
Tram. 314-19239/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’origen aparent dels joves identificats a l’estació de tren de 
Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19240/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’una investigació amb relació a les identificaci-
ons fetes a l’estació de tren de Tarragona el 24 de gener de 
2015
Tram. 314-19241/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
identificacions policials basades en l’anàlisi racial de perfils
Tram. 314-19242/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació dels mossos d’esquadra amb relació al tractament 
de la diversitat, els drets humans i els drets de la infància
Tram. 314-19243/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instruccions que reben els mossos d’esquadra amb relació 
als controls rutinaris de documentació
Tram. 314-19244/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que perceben una beca de menjador
Tram. 314-19245/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-19246/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres previstes en el conveni signat 
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el 2008 amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a 
la creació de places escolars
Tram. 314-19247/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de les anàlisis sobre les necessitats d’espais 
escolars a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-19248/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’edifici d’habitatges de protecció oficial del carrer de Sant 
Eloi de Barcelona
Tram. 314-19249/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la residència assistida i centre de dia Saba-
dell Parc Central
Tram. 314-19250/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’un dispositiu de seguretat dels Mossos d’Es-
quadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barce-
lona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19251/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’un control rutinari de documentació dels Mos-
sos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19252/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’una patrulla rutinària dels Mossos d’Esquadra 
al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 
28 de gener de 2015
Tram. 314-19253/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un requeriment d’actua ció dels Mossos d’Es-
quadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barce-
lona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19254/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments de documentació dels Mossos d’Esquadra al 
voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 
de gener de 2015
Tram. 314-19255/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició d’un ciutadà als mossos d’esquadra que estaven de 
servei al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelo-
na, el 28 de gener de 2015, perquè facilitessin el número de 
la targeta d’identificació policial
Tram. 314-19256/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detenció d’un ciutadà al voltant del carrer del Pou de la Fi-
guera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19257/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conformitat als protocols dels Mossos d’Esquadra de l’actu-
ació d’uns agents al voltant del carrer del Pou de la Figuera, 
de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19258/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació d’uns agents dels Mossos d’Esquadra que van re-
duir una persona al voltant del carrer del Pou de la Figuera, 
de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19259/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilització de la força en l’actuació d’uns agents dels Mossos 
d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19260/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constància de lesions per l’actuació d’uns agents dels Mos-
sos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19261/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació d’alguna denúncia per l’actuació d’uns agents 
dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la 
Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19262/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’una investigació interna per l’actuació d’uns 
agents dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou 
de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19263/10
Formulació p. 101
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el concurs de transport sanitari
Tram. 310-00444/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els bombers
Tram. 310-00445/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el concurs d’adjudicació del 
servei de transport sanitari
Tram. 310-00446/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris
Tram. 310-00447/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la crisi del sector citrícola
Tram. 310-00448/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’acord de condicions de presta-
ció de servei del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00449/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els efectes que la nova llei 
de l’impost sobre societats tindrà en les 
associa cions i entitats sense ànim de lucre
Tram. 310-00450/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la competitivitat
Tram. 310-00451/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els pressupostos del 2015 i la 
lluita contra la deutocràcia al sud d’Europa
Tram. 310-00452/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la política de retribucions als 
alts càrrecs directius i als càrrecs públics
Tram. 310-00453/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les taxes universitàries
Tram. 310-00454/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les condicions laborals del per-
sonal sanitari del Consorci Sanitari del Ma-
resme
Tram. 310-00455/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’impuls a la 
llei electoral en aquesta legislatura
Tram. 317-00260/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el pla de 
xoc i d’emergència social per a les persones 
en situació de pobresa
Tram. 317-00261/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la parti-
da d’ingressos públics de la Llei de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 que s’han d’obtenir a partir de negocia-
cions amb l’Estat
Tram. 317-00262/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius 
pels quals la tramitació de la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania no ha 
estat considerada prioritària pel Govern
Tram. 317-00263/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la proposta 
de renegociació del deute feta pel nou go-
vern de Grècia i sobre el fons per a lluitar 
contra la pobresa energètica
Tram. 317-00264/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les priori-
tats del Govern per als propers mesos
Tram. 317-00265/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la possible 
reorientació dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2015
Tram. 317-00266/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de facultatius a l’Hospital 
de Viladecans (Baix Llobregat) a l’agost del 
2014, desglossat per dies, funcions i torns
Tram. 314-14736/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 489)

En el BOPC 489, de 3 de febrer de 2015, a la pàg. 18.

A continuació de la resposta del Govern cal afegir la 
nota següent: 

«N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser 
consultada a l’Arxiu del Parlament.»

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sessions informatives del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-17228/10

Resposta del Govern
Reg. 102518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17228/10 us 
informo del següent:

La participació en el programa d’accions d’interme-
diació laboral és voluntària. Una vegada acceptada, 
existeix per part del usuaris la mateixa obligatorietat 
de participar a les accions previstes al programa que 
en la resta de polítiques actives. La negativa a assistir 
a una entrevista sense causa justificada pot significar 
l’inici d’un procediment sancionador, segons allò dis-
posat a l’article 17 del Reial decret legislatiu 5/2000, 
de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Cal po-
sar de manifest, però, que no s’aplica cap sanció que 
no estigui fefaentment documentada amb constància 
de la notificació als usuaris de la citació a les sessions 
informatives.

Pel que fa als qüestionaris que es realitzen a les per-
sones aturades, i d’acord amb l’article 5.2 de l’Ordre 
EMO/227/2014, de 25 de juliol, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subven-
cions per la realització d’accions d’intermediació labo-
ral per a la inserció en el mercat de treball de persones 
aturades en col·laboració amb agències de col·locació i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2014, en tots els ca-

sos les persones derivades a serveis ocupacionals han 
d’haver realitzat a l’oficina de treball el qüestionari de 
factors d’ocupabilitat.

Aquest qüestionari forma part de les actuacions a fer 
per les oficines de Treball en la fase d’inscripció de 
les persones com a demandants d’ocupació. De fet, 
la primera actuació del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) és l’entrevista, de la qual forma part el 
qüestio nari a partir del qual s’identifica l’ocupabilitat 
de la persona demandant d’ocupació en el moment de 
la seva inscripció a l’oficina de Treball del SOC. Mit-
jançant el qüestionari s’hi identifiquen els factors que 
faciliten i/o dificulten l’accés al mercat laboral, amb 
l’objectiu de dissenyar i desenvolupar els serveis o iti-
neraris que responguin a les necessitats de la persona 
per derivar-la, si ho necessita, a sessions d’orientació 
específiques, accions de formació o altres programes 
de polítiques d’ocupació.

Així doncs, en tots els casos les persones derivades a 
qualsevol acció ocupacional han d’haver realitzat en 
l’oficina de treball el qüestionari de factors d’ocupabi-
litat. De fet, i tal com estableix la Llei 56/2003 d’ocu-
pació (article 19 septies), l’accés dels ciutadans als ser-
veis públics d’ocupació requereix la realització d’una 
entrevista on es recullen les dades necessàries que 
permeten valorar els serveis adequats per la seva in-
serció laboral. Fruit d’aquesta entrevista s’estableix un 
itinerari individual i personalitzat que es materialitza 
en un Acord Personal d’Ocupació.

Igualment, els articles 21 i 21.bis i 22 de la esmentada 
Llei reconeix les agències de col·locació com a agents 
d’intermediació del Sistema Nacional d’Ocupació que 
podran ser considerades entitats col·laboradores dels 
Serveis Públics d’Ocupació.

Les dades dels demandants d’ocupació que es po-
sen a disposició de les agències de col·locació col-
laboradores que desenvolupen les accions de l’Ordre 
EMO/227/2014, de 25 de juliol, són les imprescindi-
bles per a què aquestes puguin realitzar les tasques 
d’intermediació que tenen encomanades i no són totes 
les que figuren a les bases de dades. En cap cas tenen 
accés al qüestionari de factors d’ocupabilitat realitzat 
per les oficines de treball, i només poden consultar les 
següents dades:

– Dades personals de contacte
– Permisos de conduir
– Dades d’experiència professional
– Dades de formació
–  Ocupacions en què sol·licita treballar i temps d’expe-

riència indicat
– Àmbit de recerca de feina
– Condicions de la sol·licitud de feina
–  Situació de la demanda en el Servei Públic d’Ocu-

pació

Pel que fa a la qüestió referent a si és voluntat del Go-
vern de la Generalitat la reducció del pressupost en 
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polítiques actives públiques d’ocupació, cal posar de 
manifest que no. El Govern ha realitzat un important 
esforç complementant amb fons propis els recursos 
destinats a polítiques actives d’ocupació per a l’any 
2014 per a què aquests fossin iguals que els que s’hi 
van destinar el 2013, malgrat la retallada de l’Estat. 
A més, pel que fa a les agències de col·locació, els 
fons que s’hi destinen són fons extraordinaris i fi-
nalistes que transfereix l’Estat per un import de 3,5 
milions d’euros, als quals la Generalitat no hagués 
tingut accés si no hagués desenvolupat aquest pro-
grama.

El Govern no preveu la privatització dels serveis que 
ofereix el SOC, però sí que preveu la col·laboració pú-
blic-privada. El pressupost que s’ha destinat enguany 
a les agències privades de col·locació són fons provi-
nents de l’Estat, extraordinaris i finalistes, i represen-
ten l’1,97% del total del pressupost del SOC destinat 
a polítiques actives d’ocupació. Tal i com s’ha esmen-
tat, aquests fons no haguessin arribat si no es destina-
ven a aquest programa. A banda, cal tenir en compte 
que el programa és una mesura de col·laboració pú-
blic-privada i que també són agències de col·locació 
les entitats locals i entitats sense afany de lucre es-
pecialitzades en persones discapacitades que s’han 
acreditat com a tals.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la creació de la comarca de l’Alta Segarra
Tram. 314-17264/10

Resposta del Govern
Reg. 103419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17264/10, us 
informo del següent: 

El Govern de la Generalitat no ha rebut cap petició de 
creació de la comarca de l’Alta Segarra ni existeix cap 
expedient en marxa a data d’avui que hagi tingut en-
trada al Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals.

Per tant, en virtut del que estableix el Decret Legisla-
tiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
el Govern de la Generalitat no pot pronunciar-se sobre 

aquesta iniciativa ni estudiar-ne els procediments ni 
els requisits, fins rebre una petició formal.

Barcelona, 27 de gener de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i consellera 
de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses contractades per a pu-
blicitat institucional del 2011 ençà
Tram. 314-17266/10

Resposta del Govern
Reg. 103414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-17266/10 i 314-17567/10 a 314-
17570/10, ambdues incloses, us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Secretaria de 
Comunicació del Govern.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Pel que fa a la publicitat institucional, cal dir que d’acord 
amb el que preveu el Decret 24/2007, de 6 de novem-
bre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional, el Govern 
va fer arribar l’agost del 2012 al Parlament de Catalu-
nya la Memòria anual de la Comissió, corresponent a 
l’any 2011, que recull la informació relativa a les cam-
panyes de publicitat institucional en mitjans públics i 
privats. Així mateix, el Govern també va fer arribar 
a finals de juliol del 2013 al Parlament la Memòria 
a nual de la Comissió relativa a l’any 2012, i a principis 
d’agost del 2014 la Memòria corresponent a l’any 2013. 
La previsió és que en els propers mesos es trameti la 
Memòria anual de la Comissió relativa al 2014. Les 
memòries estan publicades al Portal de Transparència. 
Podeu consultar-les al següent enllaç: 

http://transparencia.gencat.cat/ca/indicadors/informa-
cio_ciutadana/compromis_amb_la_ciutadania/publi-
citat_institucional/index.html

És important remarcar que la inversió publicitària 
s’executa a través de les centrals de mitjans homologa-
des mitjançant dos acords marc de serveis per a la ges-
tió i inserció de publicitat institucional en els mitjans 

http://transparencia.gencat.cat/ca/indicadors/informacio_ciutadana/compromis_amb_la_ciutadania/publicitat_institucional/index.html
http://transparencia.gencat.cat/ca/indicadors/informacio_ciutadana/compromis_amb_la_ciutadania/publicitat_institucional/index.html
http://transparencia.gencat.cat/ca/indicadors/informacio_ciutadana/compromis_amb_la_ciutadania/publicitat_institucional/index.html
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de comunicació (DOGC 6099) i atenent als criteris 
d’inserció que els seus professionals consideren més 
oportuns per rendibilitzar les inversions efectuades de 
manera que responguin de la manera més òptima als 
objectius estratègics de comunicació de cadascuna de 
les campanyes.

En relació amb les subscripcions, cal posar de ma-
nifest que les despeses de subscripcions a mitjans de 
comunicació s’imputen a la partida pressupostària 
D/220000200/5330/0000.

Les dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses estan disponibles a la informació que es tra-
met al Parlament de Catalunya cada trimestre i dins 
del trimestre següent, d’acord amb l’article 79 del De-
cret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya.

En aquest document consta la informació desagrega-
da, segons classificació econòmica, per execució de 
despeses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, de-
sagregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obliga-
cions reconegudes i pagaments efectius, corresponents 
a cada Departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

També consten, segons classificació funcional, les da-
des desagregades del seguiment del pressupost per 
programes i desglossat per seccions, àrees i polítiques, 
amb especificació dels crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, 
corresponents a cada departament de la Generalitat i 
del seu sector públic administratiu.

La informació disponible al web del Departament 
d’Economia i Coneixement sobre l’estat d’execució 
mensual és un resum de l’estat d’execució esmentat 
anteriorment i, per tant, les dades que hi consten són 
agregades a nivell de capítol i per àrees i polítiques de 
despesa.

La informació sobre els crèdits inicials, crèdits defi-
nitius, obligacions reconegudes i pagaments efectius 
de tots els departaments de la Generalitat i de les en-
titats del seu sector públic administratiu, desagrega-
des fins a nivell d’aplicació i programa, s’inclourà al 
Compte General del pressupost corresponent al 2014, 
que es presentarà al Parlament abans del 30 de juliol 
del 2015.

Finalment cal dir que, més enllà de la publicitat insti-
tucional, no hi hagut encàrrecs remunerats a mitjans 
de comunicació.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant el comportament agres-
siu d’un grup d’extrema dreta el 9 d’octubre 
de 2014
Tram. 314-17268/10

Resposta del Govern
Reg. 103568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17268/10, us 
informo del següent:

Amb relació als fets a què fa referència la pregunta, la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
va preparar un dispositiu de seguretat tant a l’exterior 
com a l’interior de la seu del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) per evitar incidents i preve-
nir l’enfrontament de persones.

El dispositiu va prioritzar el recurs a la mediació i a 
la separació dels grups oposats amb la finalitat d’evi-
tar conflictes i aldarulls. L’Àrea de Mediació de la PG-ME 
va dur a terme tasques de mediació i d’interlocució 
abans, durant i després de la celebració del judici. Un 
cop els fets van succeir, es van fer gestions amb amb-
dós grups per apaivagar els ànims i planificar la re-
tirada sense que hi haguessin més incidents. A més, 
es va informar a aquestes persones que estaven en el 
seu dret d’interposar la corresponent denúncia en unes 
dependències policials i/o directament davant del jut-
ge. Durant les jornades posteriors, membres d’aquesta 
mateixa Àrea van continuar amb la interlocució amb 
diverses persones que es solidaritzaven amb els pre-
sumptament agredits i es va tornar a informar de la 
possibilitat que tenien de denunciar; a més, es va ofe-
rir la possibilitat de que les víctimes, si ho desitjaven, 
contactessin amb aquests agents directament per par-
lar del que havia succeït.

La PG-ME va planificar destinar dos equips de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius a l’exterior de la seu 
del TSJC per mantenir l’ordre públic; l’Àrea Regional 
de Seguretat d’Edificis i Trasllats va planificar un dis-
positiu per encarregar-se del control dels accessos, de 
l’antesala de la Sala de vistes i de la pròpia Sala.

Com en qualsevol altra situació en què es preveu l’en-
frontament de dues parts, l’actuació de la PG-ME va 
ser la de mantenir l’ordre i garantir la seguretat. En 
aquest cas, davant del fet que un grup d’unes 30 per-
sones anava contra el grup antagònic per provocar les 
primeres confrontacions, es va intervenir ràpidament 
per separar-los. El dispositiu desplegat per la PG-ME 
s’adequava a la situació; es va intervenir immediata-
ment de forma eficaç, ja que els incidents van ser mí-
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nims i lleus. No es té coneixement de cap lesionat ni 
que s’hagi presentat cap denúncia.

Els agents que formaven part del dispositiu disposa-
ven de la informació necessària perquè es realitzés 
amb totes les garanties; en aquest sentit, l’objectiu era 
el manteniment de l’ordre públic i la seguretat de les 
persones en el cas que es produïssin incidents per la 
concentració de persones que estava prevista. Agents 
de l’Àrea Regional de Recursos Operatius van custo-
diar un grup de quatre persones d’ideologia contraria 
als encausats col·locats estratègicament a les escalina-
tes d’accés de la porta principal del TSJC. El grup de 
suport als processats format per unes 60 persones es-
taven situats a la part central del Passeig Lluís Com-
panys, a una distància suficient perquè no hi hagués 
contacte físic. A més de la separació policial, una 
tanca feia de contenció dels dos grups. Els incidents 
es van produir quan, de sobte, va aparèixer un grup 
d’unes 30 persones d’ideologia contraria als encausats.

La PG-ME va identificar tres persones del col·lectiu 
d’extrema dreta que van participar en la baralla tumul-
tuària des del seu inici. Els integrants del grup d’extre-
ma dreta varen provocar els incidents creuant pel mig 
de l’altre grup antagònic. No es va detenir cap persona.

Barcelona, 27 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 103426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17270/10 us 
informo del següent: 

Alguns dels tributs que gestiona la Generalitat són ce-
dits (com l’impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques (IRPF), l’impost de Transmissions Patrimonials 
i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD), l’impost de 
Successions i Donacions (ISiD), l’impost sobre el Pa-
trimoni (IP)...) sobre els que té una capacitat normati-
va limitada fixada per la vigent. D’entre tots aquests, el 
tribut que millor pot acollir beneficis fiscals per a les 
activitats culturals és l’IRPF, mitjançant la creació de 
deduccions en la quota autonòmica per les despeses 
dels contribuents en aquest àmbit, ja sigui pel consum 

dels productes i serveis culturals, ja sigui per les inver-
sions i donatius a favor d’entitats culturals.

Doncs bé, al respecte d’aquestes dues possibilitats cal 
assenyalar que quant al consum de productes cultu-
rals es planteja el problema del control de l’aplicació 
correcta del benefici fiscal, control que, a més, no cor-
respon a la Generalitat perquè no té assumides compe-
tències relacionades amb l’aplicació del tribut (gestió, 
liquidació, inspecció...).

Pel que fa a l’aplicació dels incentius a les donacions a 
les entitats culturals, ja existeix en la normativa estatal 
de l’IRPF una deducció per donatius a entitats sense 
ànim de lucre i una altra per actuacions per la protec-
ció i difusió del patrimoni històric (art. 68 apartats 3 
i 5 de la LIRPF). Cal tenir en comte que ambdues de-
duccions s’apliquen en un 50% del seu import contra 
la quota estatal i l’altre 50% contra la quota autonò-
mica.

Un altre tribut que pot incorporar de forma eficient be-
neficis fiscals adreçats a impulsar l’activitat econòmi-
ca del sector cultural és l’impost sobre societats, però 
aquest no és un tribut cedit, essent l’Estat competent 
per a la seva regulació i aplicació.

Cal assenyalar que aquest impost és el que hauria d’in-
corporar els beneficis fiscals que haurien d’acompa-
nyar la tasca per a la qual ha estat creada la Fundació 
Catalunya Cultura, com a dinamitzadora de projectes 
culturals i dedicada a promoure la col·laboració en-
tre el sector empresarial i l’àmbit cultural, és a dir, a 
convèncer a les empreses perquè apostin per la cultu-
ra, inverteixin en cultura. Majoritàriament, es tracta-
rà d’empreses constituïdes sota diferents fórmules de 
persones jurídiques, sotmeses, per tant, a l’impost so-
bre societats.

En la pregunta parlamentària es proposen com exem-
ples Andalusia i Navarra. Al respecte de les actuacions 
normatives d’aquestes CA cal posar de relleu el següent: 

Pel que fa a la normativa andalusa, si bé va existir un 
projecte de llei en què s’establien incentius en l’IRPF, 
en l’ISiD i en l’ITPiAJD, no consta la seva ulterior tra-
mitació i aprovació parlamentària. Els incentius pro-
jectats eren per una banda en l’IRPF que consistia en 
la deducció del 15% (amb el límit de 240 euros) de les 
quantitats invertides pel contribuent (amb base impo-
sable de fins a 45.000 euros) en l’adquisició de béns 
culturals (llibres, obres d’art) o gaudi de serveis (en-
trades de cine, teatre, museus,...). I també la deducció 
del mateix percentatge amb el mateix límit quantitatiu 
(15% i 240 euros) per la donació a fundacions i con-
sorcis amb finalitats culturals, així com a entitats del 
sector amb ànim de lucre (micromecenatge).

Pel que fa a l’ISiD, la reducció del 99,99% del valor de 
les empreses o negocis de caràcter cultural en la se-
va transmissió lucrativa, sempre que els fons propis de 
l’empresa siguin inferiors a 200.000 euros.
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I finalment, en l’ITPiAJD, s’establien els beneficis se-
güents: 

– Tipus de gravamen reduït per les transmissions de 
béns del Catàleg General del Patrimoni Històric An-
dalús que s’incorporin a empreses, activitats o projec-
tes de caràcter cultural: 3,5 % en el cas de béns mobles 
i el 6% en el cas de béns immobles

– Tipus reduït del 0,3% en els actes notarials que do-
cumentin les operacions anteriors.

Pel que fa a Navarra, val a dir que es tracta d’una co-
munitat autònoma el finançament de la qual divergeix 
del règim comú. El règim foral de finançament permet 
a Navarra regular de forma específica –i sense les li-
mitacions que afecten les CA de règim comú–, tant 
l’IRPF com l’IS (que són els dos impostos per als que 
estableixen beneficis), per la qual cosa no és un exem-
ple prou vàlid. No obstant, fixem-nos que en l’àmbit 
de capacitat normativa coincident amb la Generalitat, 
Navarra ha regulat una deducció en l’IRPF amb els 
requisits i condicions que consisteixen en la deducció 
del 80% dels primers 150 euros de les donacions, prés-
tecs d’ús i quantitats satisfetes en determinats conve-
nis de col·laboració (regulats en la mateixa llei) i per 
als imports que superin aquesta quantitats el percen-
tatge de deducció és del 40%.

Barcelona, 27 de gener de 2015 

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 102805 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17271/10 i 
314-17272/10 us trameto, en un document adjunt, l’in-
forme emès per la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques.

Barcelona, 21 de gener de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

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

Resposta del Govern
Reg. 102805 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17271/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 103445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17273/10 i 
314-17274/10 us informo del següent:

La Fundació Catalunya Cultura creada el 2014, ha es-
tat impulsada per un grup d’empreses del país en col-
laboració amb les institucions públiques, amb l’objec-
tiu d’impulsar noves formes de finançament del sector 
cultural i ajudar a la modernització de la seva gestió. 
Els òrgans de govern de la Fundació Catalunya Cultu-
ra són: el Patronat, la Comissió Executiva, la Direc-
ció, el Consell Social i de Mecenatge, i la Comissió de 
Projectes.

A proposta de la Direcció, la Comissió Executiva no-
mena la Comissió de Projectes d’entre persones de 
reconegut prestigi en l’àmbit cultural i/o econòmic. 
Aquesta Comissió informa sobre la viabilitat dels pro-
jectes culturals i els avalua d’acord amb criteris tèc-
nics, els prioritza i fa la proposta dels projectes cultu-
rals que hagin d’obtenir finançament de la Fundació.

La Comissió Executiva proposa el Pla d’Actuació per a 
la seva formulació i aprovació pel Patronat.

El Patronat és l’òrgan de govern i administració de la 
Fundació Catalunya Cultura que assumeix les facul-
tats i funcions necessàries per a la consecució de les 
finalitats fundacionals, entre les quals i d’acord amb 
la normativa d’aplicació i els seus Estatuts, hi ha la de 
fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació 
dels fons disponibles.

Les aportacions del Departament de Cultura a la Fun-
dació Catalunya Cultura seran publicades propera-
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ment en el DOGC, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Barcelona, 29 de gener de 2015

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Resposta del Govern
Reg. 103445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17273/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’obrir unitats o punts de 
servei de centres de desenvolupament in-
fantil i atenció precoç
Tram. 314-17285/10

Resposta del Govern
Reg. 103573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17285/10 us 
informo que la xarxa de Centres de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) està formada per 
94 serveis d’atenció precoç distribuïts arreu del terri-
tori que garanteixen la resposta a les necessitats dels 
infants i les seves famílies.

Actualment no hi ha previsió de creixement de la xar-
xa de CDIAP.

Barcelona, 29 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses contractades per a pu-
blicitat institucional del 2011 ençà
Tram. 314-17567/10

Resposta del Govern
Reg. 103414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17567/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 103414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17567/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subscripcions a mitjans de comu-
nicació del 2011 ençà
Tram. 314-17569/10

Resposta del Govern
Reg. 103414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17567/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els encàrrecs fets a mitjans de comu-
nicació del 2011 ençà
Tram. 314-17570/10

Resposta del Govern
Reg. 103414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17567/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 826/X, 
sobre la construcció de l’Escola Montigalà i 
l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 314-17571/10

Resposta del Govern
Reg. 103636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17571/10, 
314-17572/10, 314-17573/10, 314-17574/10, 314-
17575/10, 314-17576/10, 314-17577/10, i 314-17578/10, 
us informo del següent:

D’acord amb la Resolució adoptada per la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Cata-
lunya s’han iniciat les converses amb l’Ajuntament de 
Badalona, les direccions de l’Escola Montigalà i l’Ins-
titut Ventura Gassol, i les Associacions de Mares i Pa-
res d’ambdós centres per fixar les prioritzacions i el 
possible calendari d’obres.

Annex, us trameto, la relació d’actuacions que el De-
partament d’Ensenyament ha executat en les instal-
lacions de l’Institut Ventura Gassol des de l’any 2006.

Barcelona, 29 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

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

Resposta del Govern
Reg. 103636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17571/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 103636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17571/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 103636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17571/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 103636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17571/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 103636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17571/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’obres previst per a la 
construcció del nou edifici de l’Institut Ven-
tura Gassol de Badalona
Tram. 314-17577/10

Resposta del Govern
Reg. 103636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17571/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 103636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17571/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 103637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17579/10, 
314-17580/10, i 314-17581/10, us informo del següent:

El curs 2014-2015, en aplicació dels nous criteris co-
muns establerts en totes les convocatòries públiques 
per l’atorgament d’ajuts individuals de menjador esco-
lar gestionades pels consells comarcals, a la comarca 
del Baix Llobregat s’han atorgat 1.460 ajuts que garan-
teixen el 100% del cost del servei de menjador escolar, 
i 3.805 ajuts que garanteixen el 50% del cost del ser-
vei de menjador escolar. A més, el Consell Comarcal 
disposa de fons per atorgar entre 949 i 1.793 ajuts, en 
funció de criteris que el propi Consell Comarcal de-
cideixi aplicar, en conseqüència, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat atorgarà entre 6.214 i 7.058 ajuts el 
curs escolar 2014-2015.

El curs 2013-2014 es van atorgar, inicialment, 5.346 
ajuts, que van ser complementats durant el primer tri-
mestre de curs, en el marc d’un pla de xoc que va acor-
dar el Govern de la Generalitat de Catalunya, amb 761 
ajuts més, de manera que el curs 2013-2014 es van 
atorgar 6.107 ajuts que van garantir el 50% del cost del 
servei de menjador escolar.

Els ajuts s’han atorgat donant compliment a criteris 
prèviament establerts, que en ambdós cursos escolar 
contemplen tant aspectes econòmics com aspectes de 
caire social. De manera que tots els ajuts atorgats res-
ponen a situacions familiars de vulnerabilitat social.

Barcelona, 29 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 103637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17579/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de beques menjador sol·licitades 
per al curs 2013-2014 al Baix Llobregat provi-
nents de famílies en situació de vulnerabilitat 
social
Tram. 314-17581/10

Resposta del Govern
Reg. 103637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17579/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del finançament municipal 
de la construcció d’un institut a Castellde-
fels (Baix Llobregat)
Tram. 314-17582/10

Resposta del Govern
Reg. 103638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17582/10 i 
314-17583/10, us informo del següent:

D’acord amb l’establert en el conveni de col·laboració 
signat entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajunta-
ment de Castelldefels el 17 d’octubre de 2014, l’Ajun-
tament del municipi construirà els edificis necessaris 
per la posada en funcionament de l’Institut de Castell-
defels en un solar situat al costat de l’escola Guinovart. 
Si bé, el Departament d’Ensenyament s’ha compromès 
a desafectar els edificis de l’antiga escola Vista Alegre 
i dels immobles de l’antiga escola Lluís Vives situats 
al de l’Església, núm. 1 i al carrer Arcadi Balaguer, 
núm. 27. En conseqüència, el solar que l’Ajuntament 
de Castelldefels ha ofert per construir el nou institut ja 
no serà necessari.

Barcelona, 29 de gener de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el conveni signat per al finançament mu-
nicipal de la construcció d’un institut a Cas-
telldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-17583/10

Resposta del Govern
Reg. 103638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17582/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi adjudicat per l’Autoritat del 
Transport Metropolità sobre la integració ta-
rifària
Tram. 314-17587/10

Resposta del Govern
Reg. 103565 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17587/10 us 
informo del següent:

L’estudi que es va adjudicar el passat octubre en cap 
cas és una actualització del que fa referència a la pre-
gunta, atès que la situació actual de Catalunya és molt 
diferent a l’existent en el 2008. En aquest sentit el pro-
jecte T-Mobilitat implica un nou sistema tecnològic, 
un nou sistema tarifari i un nou sistema de gestió.

El pressupost de licitació es calcula en base al preu del 
mercat tenint present el temps i la complexitat de l’es-
tudi licitat en cada moment.

Tot i que la majoria de les dades de transport públic 
són publiques, actualment no hi ha cap base de dades 
que reculli el detall que sol·liciteu.

En el moment que l’ATM va licitar aquest estudi s’es-
tava en el procés de contractació, mitjançant diàleg 
competitiu, del projecte T-Mobilitat, aprovat pel Con-
sell d’Administració del dia 13 de juliol de 2012. En 
aquest sentit, tal i com s’especifica en el plec de pres-
cripcions tècniques, els models tarifaris i la proposta 
de preus integrats caldrà que tinguin present el context 
de la T-Mobilitat i per aquest motiu es va considerar 
oportú adjuntar un petit resum de què ha de ser i com 
funcionarà la T-Mobilitat (descompte en el preu per 
viatge en funció de l’ús, modalitats de prepagament-
postpagament, etc).

Així mateix, cal tenir present que un cop es disposi de 
l’anàlisi detallada de les diferents alternatives i models 
tarifaris proposats amb els seus punts forts i febles, 
aquestes seran avaluades pel Consell d’Administració 
de l’ATM per decidir quin és el millor model futur a 
implementar a Catalunya.

Barcelona, 27 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració de Diplocat amb la 
productora Bonita Films en el documental 
L’últim partit
Tram. 314-17588/10

Resposta del Govern
Reg. 103417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de tramita-
ció: 314-17588/10, us trameto, en document annex, la 
informació facilitada per la Secretaria d’Afers Exte-
riors i de la Unió Europea.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya ha col-
laborat amb la productora Bonita Films en la produc-
ció, i col·labora actualment en la difusió a l’estranger 
del documental L’últim partit, que tracta sobre els 40 
anys de presència de Johann Cruyff a Catalunya.

En tractar-se d’un esportista de renom mundial i d’un 
documental que ajuda a entendre i promoure Catalu-
nya fora de les nostres fronteres, és un element ade-
quat i útil de diplomàcia cultural i esportiva, àmbit 
inclòs en els objectius i el pla de treball del Consell, 
d’una banda, i en els articles 2 i 34 de la Llei 16/2014 
de l’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Euro-
pea, de l’altra.

Un dels objectius de Diplocat és explicar Catalunya al 
món i incidir en l’opinió pública internacional per tal 
de millorar la imatge i el prestigi del país a l’exterior, 
tot creant vincles i relacions de confiança amb ciuta-
dans i institucions d’altres països. En aquesta línia, Di-
plocat col·labora en moltes iniciatives de difusió i pro-
jecció internacional de Catalunya com aquesta.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació de serveis a Indepen-
dent Diplomat per al 2014
Tram. 314-17589/10

Resposta del Govern
Reg. 103415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de tramita-
ció: 314-17589/10, us trameto, en document annex, la 
informació facilitada per la Secretaria d’Afers Exteri-
ors i de la Unió Europea.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Per a l’any 2014, el Govern no ha contractat, ni directa-
ment ni a través de qualsevol organisme que en depen-
gui, cap servei addicional als ja contractats amb In-
dependent Diplomat l’any 2013. En resposta a la seva 
petició d’informació, el Govern va posar a disposició 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya els expedients relatius a aquests contractes en dues 
ocasions: el 15 d’abril i el 22 d’abril de 2014, i se’ls va 
oferir l’accés a les factures el 3 de juny de 2014.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre una actuació d’agents de la Brigada Mòbil 
dels Mossos d’Esquadra que es va produir l’1 
de maig de 2012
Tram. 314-17708/10

Resposta del Govern
Reg. 103207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17708/10, us 
informo del següent:

El director general de la Policia va resoldre incoar 
d’ofici una informació reservada en tenir coneixement 
de l’actuació policial que va tenir lloc a la Plaça Go-
ya de Barcelona l’1 de maig de 2012.
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La Direcció General de la Policia va traslladar al jutjat 
d’instrucció el resultat de la informació reservada per 
valorar la determinació de responsabilitat penal en els 
fets investigats i determinar, en el seu cas, la compen-
sació o indemnització corresponent.

Paral·lelament, l’expedient disciplinari incoat pel di-
rector general de la Policia va concloure amb la sanció 
del funcionari responsable dels fets esmentats, que va 
ser apartat de l’especialitat d’ordre públic.

Pel que fa a les actuacions d’investigació relacionades 
amb incidents d’ordre públic en els quals han parti-
cipat efectius de la Brigada Mòbil, la Divisió d’Afers 
Interns va dur a terme dues investigacions l’any 2011, 
tres investigacions l’any 2012 i set investigacions l’any 
2013.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desallotjament dels membres de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca tancats 
en una oficina de CatalunyaCaixa de Sant 
Cugat del Vallès
Tram. 314-17710/10

Resposta del Govern
Reg. 103208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-17710/10 i 
314-17711/10, us informo del següent:

L’actuació policial realitzada durant l’ocupació d’una 
oficina bancària a la localitat de Sant Cugat del Vallès 
el passat mes de novembre de 2014 va ser proporcional 
a la situació creada pels col·lectius que donaven suport 
a l’acció.

Els agents van haver de fer front a una elevada hostili-
tat i resistència activa de les persones que col·lapsaven 
l’accés a l’oficina. Malgrat tot, la intervenció polici-
al va permetre treure pacíficament les persones que 
l’ocupaven, complint amb el manament judicial que 
ordenava el desallotjament de les persones concentra-
des a l’interior de l’entitat.

El dispositiu va estar fonamentat en el recurs a la me-
diació i en la progressió de les accions i els recursos 
emprats, va ser correctament planificat i van interve-
nir efectius de l’Àrea de Mediació, de seguretat ciuta-
dana i d’ordre públic.

En cap cas va haver intencionalitat de que es produ-
ís cap incident amb algun dels reporters que seguien 
el desallotjament de les persones que estaven a l’in-
terior de l’entitat, incident que s’hagués evitat en cas 
d’haver-se respectat l’espai en què estaven treballant 
els agents del cos de Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la càrrega policial en el desallotja-
ment dels membres de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca tancats en una oficina 
de CatalunyaCaixa de Sant Cugat del Vallès
Tram. 314-17711/10

Resposta del Govern
Reg. 103208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17710/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Consorci Port de 
Mataró amb relació al Pla estratègic i direc-
tor del Port de Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18024/10

Resposta del Govern
Reg. 103203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-18024/10 a 314-18028/10, amb les següents consi-
deracions:

Les actuacions previstes al Port de Mataró s’han es-
tructurat en els àmbits següents:.

Desenvolupament del port actual: mitjançant la col-
laboració publicoprivada, s’ha licitat, executat i posat 
en servei el centre hoteler, s’ha finalitzat la urbanitza-
ció del Passeig Marítim del port i s’ha obert un nou 
accés per ponent, fet que ha millorat notablement la 
imatge del front marítim. S’han fet actuacions de re-
habilitació d’infraestructura portuària, s’ha redactat el 
projecte de la nova àrea tècnica, s’han elaborat els pro-
jectes constructius de renovació de la dàrsena nàutica 
i de la zona comercial. També s’ha canviat el model de 
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gestió del varador i el Consorci ha assumint la gestió 
directa, s’ha obert la zona de reparació i de manteni-
ment a les empreses i els autònoms del sector nàutic, i 
s’ha implementat una dàrsena de iots de gran eslora a 
la dàrsena pesquera, reajustant la Llotja de peix i l’ac-
tivitat pesquera a les seves necessitats actuals i opti-
mitzant la làmina d’aigua.

Desenvolupament futur del port: respon a l’ampliació 
prevista al Pla de Ports de Catalunya i la seva execució 
ha quedat posposada per la disminució de la demanda 
atesa la situació econòmica actual.

Serveis generals: es preveuen actuacions que reque-
reixen la coordinació amb projectes de ciutat i que 
actual ment estan pendents d’execució.

Polítiques generals: en l’àmbit de la comunicació i la 
participació s’ha creat la comissió de dinamització, s’ha 
endegat un pla de dinamització anual i un pla de co-
municació que vol potenciar la integració port-ciutat i 
millorar l’impacte socioeconòmic del port. S’han fet 
polítiques d’accessibilitat i acolliment a transeünts. 
S’han licitat les noves concessions i s’han dut a terme 
polítiques mediambientals.

La valoració de les actuacions del Pla estratègic i di-
rector del Port de Mataró és positiva. Aquests docu-
ments varen ser elaborats l’any 2009, per aquest motiu 
les determinacions del pla i els ritmes d’execució s’han 
hagut d’ajustar a la situació general, del sector públic i 
del nàutic, atès al context econòmic actual.

Fins a la data, mitjançant els recursos generats per la 
pròpia gestió del port i a través de la col·laboració pu-
blicoprivada es van assolint els objectius viables, s’han 
executat actuacions remarcables (centre hoteler i pas-
seig marítim del port) i s’ha avançat en el planejament 
de les actuacions previstes al pla adaptant-se a les di-
fícils condicions del mercat, i a les noves necessitats 
dels usuaris i ciutadans.

El cost de les actuacions realitzades en els últims 5 
anys (2010-2014) ha estat de 21,72 M€, dels quals 
17,50 M€ provenen d’inversió privada i 4,22 M€ d’in-
versió pública.

Les actuacions pendents de realitzar són les que figu-
ren en el pla estratègic i que no s’han executat, subjec-
tes a la revisió tant de contingut, priorització, com de 
calendari que s’escaigui a cada moment en funció de 
les noves necessitats, de l’evolució del mercat i dels re-
cursos disponibles.

El cost total previst en el Pla és de 107,93 M€, dels 
quals s’han executat 21,72 i 86,21 M€ resten pendents 
d’execució.

El model de gestió proposat en el Pla per ampliar el 
port cap a ponent amb una nova dàrsena de 410 amar-
radors és de concessió d’obra pública, de manera que 
la inversió recaigui en el sector privat, però la feble 
demanda del sector nàutic actual amb la davallada de 

matriculacions d’embarcacions i la manca de finança-
ment per a projectes d’infraestructures desaconsella, 
de moment, la seva execució en aquesta conjuntura.

Barcelona, 27 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la valoració de les actuacions del 
Consorci Port de Mataró amb relació al Pla 
estratègic i director del Port de Mataró del 
2009 ençà
Tram. 314-18025/10

Resposta del Govern
Reg. 103203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18024/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les actuacions fetes en el 
marc del Pla estratègic i director del Port de 
Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18026/10

Resposta del Govern
Reg. 103203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18024/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions pendents de fer en el 
marc del Pla estratègic i director del Port de 
Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18027/10

Resposta del Govern
Reg. 103203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18024/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’ampliació del Port de 
Mataró prevista en el Pla estratègic i direc-
tor del Port de Mataró
Tram. 314-18028/10

Resposta del Govern
Reg. 103203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18024/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’avançament de la lici-
tació de la concessió del Port de Mataró
Tram. 314-18029/10

Resposta del Govern
Reg. 103204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-18029/10 a 314-18033/10, amb les següents consi-
deracions:

S’ha avançat la licitació de les noves concessions del 
port de Mataró per planificar i tramitar el procés de 
renovació per tal que totes les parts puguin infor-
mar-se i prendre i executar les seves decisions d’inver-
sió i finançament amb temps suficient.

Aquesta licitació també s’ha avançat per a què les 
instal·lacions portuàries puguin seguir prestant ser-
vei amb les inversions d’adequació i millora corres-
ponents amb criteris de qualitat, seguretat i sosteni-
bilitat. També ha de permetre la implantació d’un nou 
model de gestió que dinamitzi la infraestructura com 
un pol de multiactivitat per tal de fer del port un motor 
econòmic, turístic, comercial, nàutic i esportiu de la 
ciutat de Mataró i del litoral de Barcelona.

Els actuals concessionaris han estat degudament in-
formats mitjançant publicacions, notificacions, rodes 
de premsa, anuncis i reunions informatives. Així ma-
teix, també s’ha informat a la resta d’usuaris i al públic 
en general, i s’ha donat la publicitat corresponent a tot 
el procediment d’adjudicació de les noves concessi-
ons per tal de garantir el compliment dels principis de 
publicitat, objectivitat, igualtat i concurrència de tota 
contractació pública.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està per-
manentment informat de les queixes dels usuaris a tra-

vés del Consorci del Port de Mataró i del propi Consell 
de Govern del Consorci del qual en forma part.

Pel que fa a la decisió d’ampliar en 3 mesos el termini 
de presentació de sol·licituds per licitar, aquesta s’ha 
pres per recollir les aportacions dels concessionaris i 
usuaris que demanaven facilitats en el pagament i més 
temps per presentar la sol·licitud.

Els aspectes més importants del nou plec que es lici-
ta són:

– Ampliar el termini de sol·licituds que es prorroga 
per donar més temps a l’estudi i preparació de les sol-
licituds.

– Introduir la modalitat de pagament fraccionat sense 
interessos del 90% del preu de la concessió per men-
sualitats domiciliades entre la signatura del contracte 
i l’entrada en vigor de la concessió amb un pagament 
inicial del 10% al signar el contracte.

– Establir una bonificació financera equivalent al ti-
pus d’interès per aquells que optin pel pagament en 
efectiu.

Barcelona, 27 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada als conces-
sionaris del Port de Mataró amb relació a 
l’avançament de la licitació
Tram. 314-18030/10

Resposta del Govern
Reg. 103204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18029/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de les queixes dels 
concessionaris actuals del Port de Mataró
Tram. 314-18031/10

Resposta del Govern
Reg. 103204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18029/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació del termini de la presenta-
ció de sol·licituds per a la licitació del Port 
de Mataró
Tram. 314-18032/10

Resposta del Govern
Reg. 103204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18029/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els aspectes més importants de la lici-
tació del Port de Mataró
Tram. 314-18033/10

Resposta del Govern
Reg. 103204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18029/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions de la comissió 
dinamitzadora del Port de Mataró
Tram. 314-18034/10

Resposta del Govern
Reg. 103205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-18034/10 a 314-187036/10, amb les següents con-
sideracions:

La Comissió de dinamització del Port de Mataró s’ha 
reunit en diverses ocasions per aprovar els objectius, 
l’estudi de dinamització, el règim pressupostari i or-
ganitzatiu, els canals de participació, el pla de dina-
mització, el pressupost i els diferents grups de treball. 
A partir d’aquí, s’han desenvolupat nombroses reu-
nions dels grups de treball en funció dels objectius i 
les necessitats.

La Comissió de Dinamització ha tractat els temes re-
lacionats amb la promoció i l’organització d’esdeveni-
ments, la integració port-ciutat, la comunicació, l’im-
puls de l’activitat esportiva i cultural vinculada al port 

i el mar, el foment de l’activitat nàutica, esportiva i tu-
rística, etc.

Entre els diferents acords hi figuren:

– La presentació d’un estudi de dinamització.

– La creació de grups de treball.

– L’aprovació d’una tarifa especial bonificada de di-
namització de l’aparcament per als operadors del port.

– L’aprovació del Pla de dinamització.

Pel que fa a les queixes rebudes dels diferents sectors/
usuaris, aquestes són relatives a la gestió ordinària, a 
procediments administratius o de gestió econòmica.

Els òrgans de gestió del port les resolen i, en tot cas, 
donen resposta individualitzada a aquests usuaris sen-
se perjudici de la possibilitat d’accedir a altres vies ad-
ministratives o judicials.

Barcelona, 27 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats en les reunions de la 
comissió dinamitzadora del Port de Mataró
Tram. 314-18035/10

Resposta del Govern
Reg. 103205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18034/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes rebudes dels diferents 
sectors i usuaris del Port de Mataró
Tram. 314-18036/10

Resposta del Govern
Reg. 103205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18034/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de perllongament dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sa-
badell (Vallès Occidental)
Tram. 314-18039/10

Resposta del Govern
Reg. 103206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-18039/10 us 
informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat manté el 
calendari previst de posada en servei del perllonga-
ment dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
durant 2016.

En aquest sentit, paral·lelament a les obres d’infraes-
tructura del perllongament, en fase avançada d’exe-
cució, i s’estan executant la totalitat d’obres correspo-
nents a un primer tram fins a la Plaça Major.

Les actuacions pendents d’arquitectura de les esta-
cions, la via i la catenària, les instal·lacions de túnel i la 
senyalització i els enclavaments de la resta del perllon-
gament es troben en fase de projecte, i es preveu dur 
a terme la licitació durant el primer trimestre de 2015, 
sempre que s’aprovin els pressupostos que ha presentat 
el Govern.

Pel que fa a la Comissió de seguiment de les obres, 
correspon a l’Ajuntament de Sabadell convocar-la i, en 
aquest sentit, el Departament s’ha posat a la seva dis-
posició perquè la propera reunió es pugui celebrar tan 
aviat com sigui possible.

Barcelona, 27 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la pràctica del «botellón» al polígon indus-
trial del Pla d’en Boet, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18062/10

Resposta del Govern
Reg. 103209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-18062/10, 

314-18063/10, 314-18064/10, 314-18065/10, 314-
18066/10 i 314-18067/10, us informo del següent:

El consum de begudes alcohòliques en l’entorn de 
l’emplaçament del polígon industrial Pla d’en Boet de 
Mataró es ve produint des de fa anys durant les nits 
dels caps de setmana.

El cos de Mossos d’Esquadra efectua un dispositiu po-
licial específic per protegir la seguretat ciutadana, pre-
venir la comissió de fets delictius i denunciar les in-
fraccions que es cometin.

L’any 2014 es va millorar la prevenció incrementant el 
nombre de dispositius, que van ser els següents:

– 1 de febrer, en coordinació amb la policia local.
– 8 de març, en coordinació amb la policia local.
– 5 d’abril, en coordinació amb la policia local.
– 31 de maig, en coordinació amb la policia local.
– 5 de desembre, en coordinació amb la policia local.

El nombre d’actes aixecades pel cos de Mossos d’Es-
quadra per infraccions a l’ordenança de civisme de 
l’Ajuntament de Mataró va ser de cent vuitanta.

Existeix un dispositiu policial específic, en què s’actua 
coordinadament amb la Policia Local de Mataró, en 
el marc de les funcions que corresponen a les forces i 
cossos de seguretat. Eradicar aquesta problemàtica no 
depèn únicament de l’actuació dels cossos de segure-
tat, sinó que requereix un plantejament multidiscipli-
nar que va més enllà de la prevenció i el control que 
duen a terme els diferents cossos policials.

Les intervencions dels cossos de seguretat permeten 
mantenir acotat aquest fenomen i evitar que incremen-
ti el consum de begudes alcohòliques a la via pública.

Per part del cos de Mossos d’Esquadra s’insistirà en 
la mateixa línia d’intervenció policial, d’actuar coor-
dinadament amb la policia local amb l’objectiu de pre-
venir la comissió de fets delictius o les infraccions a 
l’ordenança municipal de civisme, detectar i denunciar 
les infraccions que es produeixin i evitar que augmenti 
aquest fenomen.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions policials per a evitar la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial 
del Pla d’en Boet, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18063/10

Resposta del Govern
Reg. 103209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18062/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dels Mossos d’Esqua-
dra a Mataró (Maresme) el 2014
Tram. 314-18064/10

Resposta del Govern
Reg. 103209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18062/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un pla específic per a 
eradicar la pràctica del «botellón» a Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-18065/10

Resposta del Govern
Reg. 103209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18062/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de les actuacions amb 
relació a la pràctica del «botellón» a Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-18066/10

Resposta del Govern
Reg. 103209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18062/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a evitar la 
pràctica del «botellón» a Mataró (Maresme)
Tram. 314-18067/10

Resposta del Govern
Reg. 103209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18062/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats de crèdit que han autoli-
quidat l’impost sobre els dipòsits
Tram. 314-18287/10

Resposta del Govern
Reg. 103263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-18287/10 us 
informo del següent: 

La informació sol·licitada té caràcter reservat, i no pot 
ser cedida o comunicada a tercers llevat dels supòsits 
establerts a l’article 95 de la Llei 58/2003 general tri-
butària, titulat «Caràcter reservat de les dades amb 
transcendència tributària». Cap d’aquests supòsits em-
para el subministrament de la informació sol·licitada 
per l’il·lustríssim diputat que fa referència a entitats o 
contribuents concrets (preguntes 1, 3 i 4).

Aquest caràcter reservat es troba igualment recollit, en 
els termes legalment previstos, a l’article 34 de la Llei 
58/2003 general tributària, titulat «Drets i garanties 
dels obligats tributaris».

No obstant això, pel que fa a xifres globals (pregunta 2) 
cal destacar, en relació amb la presentació de l’Impost 
sobre dipòsits en entitats de crèdit per l’exercici 2013 
que, a data d’avui, l’import autoliquidat ha estat, apro-
ximadament de 686 M€ i que, d’aquests, 2,8 M€ han 
estat ingressats, i l’import restant consta com a impug-
nat i suspès amb garantia.

L’Agència Tributària de Catalunya, mitjançant els seus 
òrgans de gestió, inspecció i recaptació, actua d’acord 
amb els principis de legalitat, objectivitat, eficàcia i 
generalitat en l’aplicació dels tributs, lluitant contra 
les diferents formes de frau fiscal, amb ple respecte 
als drets i les garanties dels ciutadans, i amb criteris 
d’eficiència i responsabilitat en la gestió de la infor-
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mació pel que fa a la seguretat i la confidencialitat de 
les dades.

Barcelona, 26 de gener de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 754/X, 
sobre l’estat de les comissaries, les àrees de 
detinguts i altres dependències del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18301/10

Resposta del Govern
Reg. 103210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-18301/10, us 
informo del següent:

L’informe de compliment de la Resolució 754/X va ser 
tramés al Parlament de Catalunya el passat dia 29 de 
desembre de 2014.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què es faran efectives les 
dietes pendents de pagament dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-18303/10

Resposta del Govern
Reg. 103211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-18303/10, us 
informo del següent:

A principis de 2015 està previst abonar les despeses 
generades en concepte de manutenció, desplaçament i 

pernoctació dels Mossos d’Esquadra corresponents al 
període de març a setembre de 2014.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de convocar un concurs 
general per al Cos de Mossos d’Esquadra 
per al 2014 i el 2015
Tram. 314-18304/10

Resposta del Govern
Reg. 103212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-18304/10 i 
314-18305/10, us informo del següent:

Durant el mes de setembre de 2015 es preveu convocar 
el concurs general del cos de Mossos d’Esquadra, en 
funció de les possibilitats organitzatives i logístiques.

L’any 2014 es van convocar concursos oposició per a 
la provisió de llocs de treball de diferents especialitats. 
Durant l’any 2015 es preveu dur a terme, depenent 
també de les possibilitats pressupostàries, organitzati-
ves i logístiques, la convocatòria de diversos processos 
de promoció i d’algunes especialitats.

Barcelona, 23 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de convocar concursos per 
al Cos de Mossos d’Esquadra per al 2014 i 
el 2015
Tram. 314-18305/10

Resposta del Govern
Reg. 103212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18304/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de societats cooperatives 
de transport per carretera que han donat de 
baixa llur activitat a Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-18411/10

Resposta del Govern
Reg. 103566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 314-18411/10 us 
informo del següent:

D’acord amb les dades del Registre General d’Em-
preses Transportistes i Autoritzacions de Transports, 
les societats cooperatives amb autorització de trans-
port públic de mercaderies, l’autorització de les quals 
ha causat baixa, sense que posteriorment hagi tornat a 
causar alta, són les que us trameto en el quadre annex.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a garantir el pluralisme 
polític en el període preelectoral
Tram. 322-00265/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a la contractació de 
producció aliena
Tram. 322-00266/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de confluència de les redac-
cions de ràdio i televisió
Tram. 322-00267/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte de fusió de les redac-
cions de Catalunya Ràdio i de Televisió de 
Catalunya
Tram. 322-00268/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre la situació de les negociacions del con-
veni i de la signatura del contracte programa
Tram. 322-00269/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la confluència dels serveis informatius 
de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00270/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la contractació de productores per 
part de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00271/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre el pluralisme als mitjans de la Corporació
Tram. 322-00272/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’acord de col·laboració amb la Xarxa 
de Televisions Locals de Catalunya
Tram. 322-00273/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tancament del pressupost del 2014
Tram. 322-00274/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les relacions laborals a la Corporació
Tram. 322-00275/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la programació prevista amb relació al 
vintè aniversari de la mort d’Ovidi Montllor
Tram. 322-00276/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de confluència dels serveis 
informatius
Tram. 322-00277/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.



10 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

1.27.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 36

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00278/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el documental L’endemà
Tram. 322-00279/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’eliminació de programes del Canal 33
Tram. 323-00111/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la remodelació del Canal 33
Tram. 323-00112/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la banalització de la violència de gènere en 
el documental L’endemà
Tram. 323-00113/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta a la directora de Gestió i Recursos 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el conflicte derivat del canvi de criteri 
pel que fa a la deducció de l’impost sobre el 
valor afegit de la Corporació
Tram. 323-00114/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Pregunta al director d’Explotació i Enginye-
ria de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la decisió adoptada per a garantir el 
manteniment de l’oferta de la Corporació ar-
ran de la supressió d’un múltiplex
Tram. 323-00115/10

Substanciació

Sessió 22 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el concurs de transport sanitari
Tram. 310-00444/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103752 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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 el 
concurs de transport sanitari?

Palau del Parlament, 2 de febrero de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els bombers
Tram. 310-00445/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103753 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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 bombers?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el concurs d’adjudicació del 
servei de transport sanitari
Tram. 310-00446/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103758 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Sobre el concurs d’adjudicació del servei de trans-
port sanitari.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris
Tram. 310-00447/10

Anunci
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 103761 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la crisi del sector citrícola
Tram. 310-00448/10

Anunci
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 103762 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, 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 a la 
crisi del sector citrícola?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’acord de condicions de presta-
ció de servei del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00449/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 103773 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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: 

– Quina valoració fa el conseller d’interior de la signa-
tura, el passat dia 29 de gener, de l’acord de condicions 
de prestació de servei del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els efectes que la nova llei 
de l’impost sobre societats tindrà en les 
associa cions i entitats sense ànim de lucre
Tram. 310-00450/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 103774 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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: 

– Quins efectes creu el Govern que tindrà la nova Llei 
de l’impost sobre societats per a les associacions i en-
titats sense ànim de lucre?

Palau del Parlament, 2 de febrer 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 competitivitat
Tram. 310-00451/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 103775 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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: 

– Quina valoració fa el Govern de la competitivitat de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els pressupostos del 2015 i la 
lluita contra la deutocràcia al sud d’Europa
Tram. 310-00452/10

Anunci
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 103776 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt 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 parlamen-
tari: 

– Sobre els pressupostos 2015 i la lluita contra la deu-
tecràcia en el context del sud d’Europa.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la política de retribucions als 
alts càrrecs directius i als càrrecs públics
Tram. 310-00453/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103777 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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 4 i 
5 de febrer de 2015.

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

– Sobre la política de retribucions del Govern als alts 
càrrecs directius i als càrrecs públics.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les taxes universitàries
Tram. 310-00454/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103778 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Sobre les taxes universitàries.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les condicions laborals del per-
sonal sanitari del Consorci Sanitari del Ma-
resme
Tram. 310-00455/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103779 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Sobre les condicions laborals del personal sanitari 
del Consorci Sanitari del Maresme.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00260/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103269 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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, 27 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 i social
Tram. 317-00261/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 103674 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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 en relació a la situació política i social de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 30 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. 317-00262/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103754 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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, 2 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00263/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103757 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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 en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00264/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 103763 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 2 de febrer 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 els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00265/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 103772 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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, 2 de febrer 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 la situació 
política
Tram. 317-00266/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103781 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.02.2015

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, 2 de febrer 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 les actuacions del Departa-
ment d’Ensenyament envers l’escola El Car-
me-Vedruna, de Manlleu (Osona), amb rela-
ció al vídeo d’anglès de sisè de primària del 
mes d’abril i al text d’una nadala dels alum-
nes de cinquè per als Pastorets
Tram. 311-02006/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98500 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 21.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Un grupo de padres del colegio concertado El Carme-
Vedruna, de Manlleu, ha denunciado que una de las 
canciones que los alumnos de quinto de primaria tie-
nen que cantar en la tradicional representación navi-
deña de Els Pastorets proclamas de claro signo sece-
sionista. El texto incluye estrofas como las siguientes: 

«Estamos hartos de pagar impuestos / para dárselos a 
Madrid. / Queremos ya la independencia / se nos aca-
ba la paciencia. / Que Rajoy se joda ya / queremos ser 
independientes. / Ea, pastores vayamos contentos / que 
nos espera nuestro Dios».

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

– ¿Se ha realizado algún tipo de actuación al respecto 
por parte del Departament d’Ensenyament?

– ¿Se han pedido explicaciones al director de este cen-
tro educativo? En caso afirmativo, ¿cuáles son las ex-
plicaciones dadas por el director?

– ¿Qué medidas disciplinarias o de cualquier otro 
tipo ha tomado o piensa tomar el Departament 
d’Ensenyament para evitar que se repitan estos hechos 
en el futuro

– Dado que en la misma escuela, en abril de este mis-
mo año, los alumnos de sexto de primaria editaron 
un vídeo para la asignatura de inglés en el que enar-
bolaban esteladas y cantaban una canción de cla-
ro signo independentista, ¿se ha realizado algún tipo 

de actuación al respecto por parte del Departament 
d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació del servei d’aten-
ció integral establert per la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a era-
dicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Tram. 311-02007/10

Anunci
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98903 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Igualtat de les Persones, 04.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, 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.

D’acord amb l’article 9 de la llei 11/2010, del 10 d’oc-
tubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia que estableix la 
creació d’un servei d’atenció integral i donada l’es-
pecial transcendència i prioritat per a l’eradicació de 
l’homofòbia, transfòbia o bifòbia, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures i dispositius té previst implemen-
tar el Govern per a fer efectiu aquest servei de manera 
immediata?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la sol·licitud per a instal-
lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet 
(Conca de Barberà)
Tram. 311-02049/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100678 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– 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 SL al terme municipal de Vim-
bodí i Poblet?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la instal·lació d’una ex-
plotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca 
de Barberà) en una zona inclosa en un futur 
parc natural
Tram. 311-02050/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100679 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– És conscient el DARPAMN que l’esmentada instal-
lació es situaria en una zona inclosa en l’Avantprojec-
te del futur Parc natural de les Muntanyes de Prades i 
Bosc de Poblet?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’emplaçament d’una explo-
tació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de 
Barberà) en un entorn de gran valor paisat-
gístic
Tram. 311-02051/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100680 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– Considera el DARPAMN l’emplaçament seleccionat 
adequat atès que està enmig d’un entorn de gran valor 
paisatgístic, envoltat del boscos i al costat de masies 
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 pro-
jectes lligats a l’enoturisme i turisme rural sostenible?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’emplaçament d’una explo-
tació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de 
Barberà) prop de nuclis habitats
Tram. 311-02052/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100681 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– 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?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’emplaçament d’una explota-
ció porcina prop d’un aqüífer i del pou muni-
cipal de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
Tram. 311-02053/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100682 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
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del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– 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?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’avaluació de l’impacte eco-
nòmic de la instal·lació d’una explotació por-
cina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
Tram. 311-02054/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100683 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– Ha avaluat el DARPAMN l’impacte econòmic que la 
instal·lació de l’esmentada instal·lació podria tenir so-
bre l’economia de la zona, basada en el turisme rural, 
el patrimoni cultural de Poblet, la vinya, castanyes, 
avellaners, etc.?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el falsejament de l’estudi 
d’impacte paisatgístic d’una explotació por-
cina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
Tram. 311-02055/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100684 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– 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?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la instal·lació d’una explo-
tació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de 
Barberà) amb relació al Pla de gestió de de-
jeccions ramaderes
Tram. 311-02056/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100685 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– 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?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el rebuig a la instal·lació 
d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet 
(Conca de Barberà)
Tram. 311-02057/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100686 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– 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?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu de la sol·licitud per a 
instal·lar una explotació porcina a Vimbodí i 
Poblet (Conca de Barberà)
Tram. 311-02058/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100687 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– La comarca de la Conca de Barberà per la seva situa-
ció de cruïlla entre les comarques de Tarragona, Barce-
lona i Lleida s’ha vist sovint exposada a projectes aliens 
que han estat rebutjats, en aquest cas creu el DAR-
PAMN que la proximitat amb les comarques lleidata-
nes 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?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la instal·lació d’una explo-
tació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de 
Barberà) amb relació a la contaminació per 
nitrats dels pous d’abastament d’aigua
Tram. 311-02059/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100688 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 22.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Sobre el projecte d’instal·lació d’una granja porcina al 
terme de Vimbodí i Poblet: 

– 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 oralment en 
comissió sobre els recursos destinats al se-
guiment de les dades del procés de partici-
pació del 9 de novembre de 2014
Tram. 311-02086/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102858 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 29.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins han estat els costos i recursos dedicats per tal 
de fer el seguiment de dades del procés participatiu del 
9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el personal de la Generali-
tat que es va desplegar per al seguiment de 
les dades del procés de participació del 9 de 
novembre de 2014
Tram. 311-02087/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102859 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 29.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
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el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin personal de la Generalitat es va haver de des-
plegar per tal de fer el seguiment de dades del procés 
participatiu del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els mitjans acreditats i el 
nombre de periodistes assistents al centre 
de seguiment de dades del procés de parti-
cipació del 9 de novembre de 2014
Tram. 311-02088/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102860 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 29.01.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins van ser els mitjans acreditats al seguiment de 
dades i quina va ser la quantitat de periodistes assis-
tents al centre de seguiment de dades del procés parti-
cipatiu del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a l’Associa-
ció Espanyola contra el Càncer
Tram. 314-19092/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102809 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a la secció pressupostària pertinent, 

– Quina ha estat la quantia total de les subvencions 
atorgades per la Conselleria de Salut, en l’any 2014, a 
l’entitat AECC Catalunya Contra el Càncer?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a l’Associa-
ció Espanyola contra el Càncer en els dar-
rers cinc anys
Tram. 314-19093/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a la secció pressupostària pertinent, 
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– Quines han estat les quantitats anuals atorgades, du-
rant els darrers 5 anys pel Departament de Salut a l’en-
titat AECC Catalunya Contra el Càncer?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les subvencions atorgades a les associa-
cions contra el càncer d’àmbit local el 2014
Tram. 314-19094/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102811 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a la secció pressupostària pertinent, 

– Quines quanties han estat atorgades, durant l’any 
2014, a altres entitats similars d’àmbit local o munici-
pal, com són l’Associació Contra el Càncer de Vilassar 
i la de Granollers?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a les en-
titats locals de lluita contra el càncer en els 
darrers cinc anys
Tram. 314-19095/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a la secció pressupostària pertinent, 

– Quines han estat les quantitats anuals atorgades, du-
rant els darrers 5 anys, pel Departament de Salut a les 
entitats locals o municipals de lluita contra el càncer a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris del Departament de Salut 
per a establir l’import assignat a les entitats
Tram. 314-19096/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102813 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a la secció pressupostària del Departament 
de Salut, 
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– En quins criteris es basa la quantia assignada a ca-
dascuna de les entitats?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les diferències quantitatives de les as-
signacions del Departament de Salut a les 
entitats
Tram. 314-19097/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 102814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a la secció pressupostària del Departament 
de Salut, 

– En quins criteris es basen i es justifiquen les diferèn-
cies quantitatives entre una o altres entitats?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de sales que es van llogar per 
a fer el seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19098/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 

el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes sales es van llogar la jornada del procés de 
participació per tal de fer el seguiment de dades?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer de les sales per a 
fer el seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19099/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quan va costar el lloguer de les sales per tal de fer el 
seguiment de les dades del procés de participació del 
9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del muntatge i desmuntatge de 
les sales per a fer el seguiment de les dades 
del procés de participació del 9 de novem-
bre de 2014
Tram. 314-19100/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost del muntatge i desmuntatge de les 
sales del seguiment de les dades del procés de partici-
pació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses que van fer el seguiment 
de les dades del procés de participació del 9 
de novembre de 2014
Tram. 314-19101/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Amb quines empreses es va contractar per tal d’or-
ganitzar i fer el seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les comunicacions telemàti-
ques contractades per a fer el seguiment de 
les dades del procés de participació del 9 de 
novembre de 2014
Tram. 314-19102/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost de les comunicacions telemàti-
ques contractades pel seguiment de les dades del pro-
cés de participació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del mobiliari per a fer el segui-
ment de les dades del procés de participa-
ció del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19103/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
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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: 

– Quin va ser el cost del mobiliari pel seguiment de les 
dades del procés de participació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del desplegament d’imatge i so 
per al seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19104/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost dels sistemes i desplegament 
d’imatge i so pel seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la seguretat contractada 
per al seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19105/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost de la seguretat contractada pel 
seguiment de les dades del procés de participació del 
9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la neteja dels espais con-
tractats per a fer el seguiment de les dades 
del procés de participació del 9 de novem-
bre de 2014
Tram. 314-19106/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin va ser el cost de la neteja dels espais contrac-
tats pel seguiment de les dades del procés de participa-
ció del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de l’escenografia contractada per 
a fer els seguiment de les dades del procés 
de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19107/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost de l’escenografia contractada (fon-
dos, tarimes, panells i altres) seguiment de les dades 
del procés de participació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels traductors i els intèrprets 
contractats per a fer el seguiment de les da-
des del procés de participació del 9 de no-
vembre de 2014
Tram. 314-19108/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 

el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost dels traductors i intèrprets –en 
cas que s’hagin contractat– seguiment de les dades del 
procés de participació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del sistema sanitari previst per 
a fer el seguiment de les dades del procés 
de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19109/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost del sistema sanitari establert –am-
bulàncies de guàrdia– pel seguiment de les dades del 
procés de participació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les assegurances contracta-
des per al seguiment de les dades del procés 
de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19110/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost de les assegurances contractades 
pel seguiment de les dades del procés de participació 
del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del material d’oficina per a fer 
el seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19111/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost del material d’oficina comprat i 
llogat pel seguiment de les dades del procés de partici-
pació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del material d’ofimàtica per a 
fer el seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19112/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost del material d’ofimàtica comprat 
i llogat pel seguiment de les dades del procés de parti-
cipació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels grups de subministrament 
energètic per a fer el seguiment de les dades 
del procés de participació del 9 de novem-
bre de 2014
Tram. 314-19113/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
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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: 

– Quin va ser el cost dels grups electrògens o submi-
nistrament energètic pel seguiment de les dades del 
procés de participació del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les estructures modulars per 
a fer el seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19114/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost de les estructures modulars pel 
seguiment de les dades del procés de participació del 
9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost total del desplegament per a 
fer el seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19115/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost total del desplegament del segui-
ment de les dades del procés de participació del 9 de 
novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la capacitat prevista d’assistents al 
seguiment de les dades del procés de parti-
cipació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19116/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102853 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quina va ser la capacitat prevista d’assistents al se-
guiment de dades del procés de participació del 9 de 
novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència al seguiment de les da-
des del procés de participació del 9 de no-
vembre de 2014
Tram. 314-19117/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102854 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser l’ocupació i l’assistència real al segui-
ment de dades del procés de participació del 9 de no-
vembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans que van assistir al segui-
ment de les dades del procés de participa-
ció del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19118/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 

del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins mitjans es van acreditar i van assistir al segui-
ment de les dades del procés de participació del 9 de 
novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris desplegats 
per al seguiment de les dades del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-19119/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el nombre de funcionaris desplegats al 
seguiment de dades del procés de participació del 9 de 
novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores extraordinàries i les retribu-
cions del personal generades pel seguiment 
de dades del procés de participació del 9 de 
novembre de 2014
Tram. 314-19120/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 102857 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina afectació d’hores extra i retribucions del per-
sonal de la Generalitat va generar el seguiment de da-
des del procés participatiu del 9 de novembre?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una reunió del conseller d’Economia 
i Coneixement amb representants del món 
econòmic, social i institucional del Camp de 
Tarragona sobre el Centre Recreatiu i Turís-
tic de Vila-seca i Salou
Tram. 314-19121/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

El passat dia 20 de gener el conseller d’Economia i Co-
neixement es va trobar a Tarragona amb representants 
del món econòmic, social i institucional del Camp de 
Tarragona per informar de les novetats de projecte 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou.

– Quines entitats varen està representades en aquesta 
reunió?

– Sota quins criteris varen ser convocades precisament 
aquestes entitats?

– Es va convidar a assistir a la reunió a les forces po-
lítiques amb representació a la circumscripció de Tar-
ragona?

– Si no és així, per quina raó?

– Es va convidar a les organitzacions del món econò-
mic, social o institucional crítiques amb aquest pro-
jecte?

– Si és així, quines?

– Alguna entitat va declinar la invitació?

– Si és així, quines?

– Té previst el conseller informar de la situació actual 
del projecte als representants del poble català en seu 
parlamentària?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de vehicles al parc de bom-
bers voluntaris de Vila-rodona (Alt Camp) i 
el malestar creixent dels cossos de bombers 
voluntaris
Tram. 314-19122/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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Un accident a la carretera TP-2031 a l’altura de Brà-
fim en què un camió dels Bombers de Vila-rodona va 
bolcar el passat 28 de desembre ha fet que el parc d’a-
quest municipi de l’Alt Camp es quedi sense servei des 
de fa pràcticament un mes. Els bombers voluntaris de 
Vila-rodona només disposaven d’aquest vehicle d’ai-
gua per fer els serveis d’emergència, tot i que el parc 
encara té un vehicle lleuger per actuacions de suport.

1. Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
possibilitat que els bombers voluntaris de Vila-rodona 
facin oficial en els propers dies que retornen les claus 
del parc a l’ajuntament –el recinte és municipal– i no-
tifiquin als seus superiors de la central de Tarragona 
que ja no els avisin per acudir a cap operació d’emer-
gència?

2. Si finalment això és així, com valora el Govern que 
l’Alt Camp es quedi amb tan sols un parc de Bombers 
professional a Valls, i un parc de Bombers Voluntaris 
a Alcover?

3. Què pensa el Govern de les afirmacions del Depar-
tament d’Interior de la Generalitat de Catalunya en el 
sentit que no s’ha facilitat cap altre vehicle «perquè en 
tota la Regió d’Emergències de Tarragona no n’hi ha 
cap de substitució»?

4. Quin és el capteniment del Govern davant de la deci-
sió dels bombers voluntaris de l’Alt Camp (Vila-rodona 
i Alcover) i de la resta de Catalunya de plantar-se fa 
més d’un mes davant la manca de resposta de la Gene-
ralitat a les seves reivindicacions, i la seva decisió de no 
actuar més enllà del seu terme municipal o a tot estirar 
als municipis propers?

5. És conscient el Govern del malestar creixent en el si 
de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya 
(AS.BO.VO.CA) pel tracte rebut de part de la Genera-
litat de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015 

Hortènsia Grau Juan David Companyon i Costa
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anunci fet pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat amb relació a l’entrada en fun-
cionament de la línia de tren llançadora en-
tre la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat i el centre de Barcelona el 2018
Tram. 314-19123/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 103267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Davant de l’anunci de la ministra Ana Pastor de Fo-
ment de licitar el tren llançadora entre la terminal 1 de 
l’aeroport del Prat i el centre de Barcelona, el conseller 
Santi Vila va anunciar que podria entrar en funciona-
ment el 2018.

– Aquesta noval línia substituiria l’actual línia entre 
Sant Celoni i la terminal 2 de l’Aeroport del Prat?

– Aquesta nova línia té previst mantenir les actuals pa-
rades a les estacions de Bellvitge (l’Hospitalet) i la in-
termodal del Prat?

– I en cas afirmatiu, la política de preus del viatge per 
aquesta línia pels passatgers que tinguin destí a les es-
tacions de Bellvitge i del Prat seguirà homologada a la 
resta de trajectes de la línia R2?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han rebut 
aliments en el període 2012-2014
Tram. 314-19124/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones que han rebut ali-
ments a Catalunya els anys 2012, 2013 i 2014? (des-
glossar per municipis)

Palau del Parlament, 26 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb 
relació a l’entrada al camp del Reial Club De-
portiu Espanyol de banderes d’Espanya
Tram. 314-19125/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– És cert que agents dels Mossos d’Esquadra no per-
meten l’entrada al camp de RCD Espanyol, els dies de 
partit, de banderes d’Espanya?

– I bufandes amb la bandera o colors d’Espanya?

– Quin procediment utilitzen per no permetre l’entra-
da al camp?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb 
relació a l’entrada al camp del Reial Club De-
portiu Espanyol de banderes estelades
Tram. 314-19126/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– És cert que agents dels Mossos d’Esquadra permeten 
l’entrada al camp de RCD Espanyol, els dies de partit, 
de banderes independentistes com estelades?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica 
policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-19127/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra 
en l’ABP d’Igualada a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica 
policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2013
Tram. 314-19128/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra 
en l’ABP d’Igualada a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’agents de l’àrea bàsica poli-
cial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2012
Tram. 314-19129/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra 
en l’ABP d’Igualada a 31 de desembre de 2012?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de bombers del Parc de Bom-
bers d’Igualada (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-19130/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de bombers en el Parc d’Igualada 
a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 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 bombers del Parc de 
Bombers d’Igualada (Anoia) en data del 31 
de desembre de 2013
Tram. 314-19131/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de bombers en el Parc d’Igualada 
a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de bombers del Parc de Bom-
bers d’Igualada (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2012
Tram. 314-19132/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de bombers en el Parc d’Igualada 
a 31 de desembre de 2012?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges d’atenció primà-
ria a Igualada (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-19133/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de metges d’atenció primària a 
Igualada a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infermers d’atenció pri-
mària a Igualada (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2013
Tram. 314-19134/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infermers d’atenció primària a 
Igualada a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 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 metges d’atenció primà-
ria a Santa Maria de Montbui (Anoia) en data 
del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19135/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de metges d’atenció primària a 
Santa Margarida de Montbui a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infermers d’atenció pri-
mària a Santa Maria de Montbui (Anoia) en 
data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19136/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infermers d’atenció primària a 
Santa Margarida de Montbui a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges d’atenció primà-
ria a Vilanova del Camí (Anoia) en data del 31 
de desembre de 2013
Tram. 314-19137/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de metges d’atenció primària a 
Vilanova del Camí a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’infermers d’atenció primària 
a Vilanova del Camí (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2013
Tram. 314-19138/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infermers d’atenció primària a 
Vilanova del Camí a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC



10 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges d’atenció primà-
ria a Piera (Anoia) en data del 31 de desem-
bre de 2013
Tram. 314-19139/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de metges d’atenció primària a 
Piera a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’infermers d’atenció primària 
a Piera (Anoia) en data del 31 de desembre 
de 2013
Tram. 314-19140/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infermers d’atenció primària a 
Piera a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges d’atenció primà-
ria a Masquefa (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-19141/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de metges d’atenció primària a 
Masquefa a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infermers d’atenció primà-
ria a Masquefa (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-19142/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infermers d’atenció primària a 
Masquefa a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 27 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 llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19143/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Igualada?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19144/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Vilanova del Camí?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Piera (Anoia)
Tram. 314-19145/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Piera?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19146/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Masquefa?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Santa Margarida de Montbui 
(Anoia)
Tram. 314-19147/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Santa Margarida de 
Montbui?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública 
per a persones amb discapacitat a Iguala-
da (Anoia)
Tram. 314-19148/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Igua-
lada?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a persones amb discapacitat a Vilanova del 
Camí (Anoia)
Tram. 314-19149/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
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persones amb discapacitat de titularitat pública a Vi-
lanova del Camí?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a persones amb discapacitat a Piera (Anoia)
Tram. 314-19150/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llis-
ta d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Piera?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a persones amb discapacitat a Masquefa 
(Anoia)
Tram. 314-19151/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-

ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Mas-
quefa?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a persones amb discapacitat a Santa Mar-
garida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-19152/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a San-
ta Margarida de Montbui?

Palau del Parlament, 27 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 temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19153/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública a Igualada?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19154/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública a Vilanova del Camí?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Piera (Anoia)
Tram. 314-19155/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública a Piera?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19156/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública a Masquefa?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Santa Margarida de Mont-
bui (Anoia)
Tram. 314-19157/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps que una persona està en una llista 
d’espera per accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Santa Margarida de 
Montbui?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Igualada (Anoia) en 
data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19158/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Ca-
talunya o l’Institut Català del Sòl a Igualada a 31 de 
desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Igualada (Anoia) en 
data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19159/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Cata-
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lunya o l’Institut Català del Sòl a Igualada a 1 de gener 
de 2011?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Vilanova del Camí 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19160/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Cata-
lunya o l’Institut Català del Sòl a Vilanova del Camí a 
31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Vilanova del Camí 
(Anoia) en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19161/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Cata-
lunya o l’Institut Català del Sòl a Vilanova del Camí a 
1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Piera (Anoia) en da-
ta del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19162/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Cata-
lunya o l’Institut Català del Sòl a Piera a 31 de desem-
bre de 2014?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Piera (Anoia) en da-
ta de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19163/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Ca-
talunya o l’Institut Català del Sòl a Piera a 1 de gener 
de 2011?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Masquefa (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19164/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Ca-

talunya o l’Institut Català del Sòl a Masquefa a 31 de 
desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Masquefa (Anoia) 
en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19165/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Ca-
talunya o l’Institut Català del Sòl a Masquefa a 1 de 
gener de 2011?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Santa Margarida de 
Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre 
de 2014
Tram. 314-19166/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Cata-
lunya o l’Institut Català del Sòl a Santa Margarida de 
Montbui a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 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 protegits buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
l’Institut Català del Sòl a Santa Margarida de 
Montbui (Anoia) en data de l’1 de gener de 
2011
Tram. 314-19167/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció 
oficial administrats per l’Agència d’Habitatge de Cata-
lunya o l’Institut Català del Sòl a Santa Margarida de 
Montbui a 1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Igualada (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-19168/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Igualada a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Igualada (Anoia) en data de l’1 de 
gener de 2011
Tram. 314-19169/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Igualada a 1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Vilanova del Camí (Anoia) en data 
del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19170/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Vilanova del Camí a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Vilanova del Camí (Anoia) en data 
de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19171/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Vilanova del Camí a 1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Piera (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-19172/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Piera a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 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 locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Piera (Anoia) en data de l’1 de ge-
ner de 2011
Tram. 314-19173/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Piera a 1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Masquefa (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-19174/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Masquefa a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Masquefa (Anoia) en data de l’1 de 
gener de 2011
Tram. 314-19175/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Masquefa a 1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Santa Margarida de Montbui (Ano-
ia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19176/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Santa Margarida de Montbui a 31 de desembre de 
2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català 
del Sòl a Santa Margarida de Montbui (Ano-
ia) en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-19177/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de locals administrats per l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl 
a Santa Margarida de Montbui a 1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament a l’Ajun-
tament d’Igualada (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-19178/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Qui és l’import pendent de pagament de la Generalitat 
a l’Ajuntament d’Igualada a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament a l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí (Anoia) en data 
del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19179/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Qui és l’import pendent de pagament de la Genera-
litat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí a 31 de de-
sembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Piera (Anoia) en data del 31 
de desembre de 2014
Tram. 314-19180/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Qui és l’import pendent de pagament de la Generali-
tat a l’Ajuntament de Piera a 31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament a l’Ajun-
tament de Masquefa (Anoia) en data del 31 
de desembre de 2014
Tram. 314-19181/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Qui és l’import pendent de pagament de la Genera-
litat a l’Ajuntament de Masquefa a 31 de desembre de 
2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’un habi-
tatge protegit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o de l’Institut Català del Sòl pen-
dents d’adjudicar a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19182/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sol·licitants pendents de l’adju-
dicació d’un habitatge de protecció oficial administrat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut 
Català del Sòl a Igualada?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’un habi-
tatge protegit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o de l’Institut Català del Sòl pen-
dents d’adjudicar a Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19183/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sol·licitants pendents de l’adju-
dicació d’un habitatge de protecció oficial administrat 



10 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 76

per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut 
Català del Sòl a Vilanova del Camí?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’un habi-
tatge protegit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o de l’Institut Català del Sòl pen-
dents d’adjudicar a Piera (Anoia)
Tram. 314-19184/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin és el nombre de sol·licitants pendents de l’adju-
dicació d’un habitatge de protecció oficial administrat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut 
Català del Sòl a Piera?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’un habi-
tatge protegit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o de l’Institut Català del Sòl pen-
dents d’adjudicar a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19185/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sol·licitants pendents de l’adju-
dicació d’un habitatge de protecció oficial administrat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut 
Català del Sòl a Masquefa?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’un habitat-
ge protegit de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya o de l’Institut Català del Sòl pendents 
d’adjudicar a Santa Margarida de Montbui 
(Anoia)
Tram. 314-19186/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sol·licitants pendents de l’adju-
dicació d’un habitatge de protecció oficial administrat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut 
Català del Sòl a Santa Margarida de Montbui?

Palau del Parlament, 27 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 requeriments i les sancions a esta-
bliments d’Igualada (Anoia) per no retolar en 
català en el període 2012-2014
Tram. 314-19187/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin ha estat el nombre de requeriments i sancions 
per no retolar en català a Igualada en 2014, 2013 i 2012?

Palau del Parlament, 27 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 Vilanova del Camí (Anoia) per 
no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19188/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin ha estat el nombre de requeriments i sancions 
per no retolar en català a Vilanova del Camí en 2014, 
2013 i 2012?

Palau del Parlament, 27 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 Piera (Anoia) per no retolar en 
català en el període 2012-2014
Tram. 314-19189/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin ha estat el nombre de requeriments i sancions 
per no retolar en català a Piera en 2014, 2013 i 2012?

Palau del Parlament, 27 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 esta-
bliments de Masquefa (Anoia) per no retolar 
en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19190/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quin ha estat el nombre de requeriments i sancions 
per no retolar en català a Masquefa en 2014, 2013 i 
2012?

Palau del Parlament, 27 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 requeriments i les sancions a es-
tabliments de Santa Margarida de Montbui 
(Anoia) per no retolar en català en el període 
2012-2014
Tram. 314-19191/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de requeriments i sancions 
per no retolar en català a Santa Margarida de Montbui 
en 2014, 2013 i 2012?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19192/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– Qui és l’import pendent de pagament de la Genera-
litat a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a 
31 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts pendents de pagament a les 
famílies amb fills menors de tres anys a Bar-
celona
Tram. 314-19193/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103354 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Respecte a l’ajut universal per fills a càrrec de fins a 3 
anys (6 en cas de famílies monoparentals) que va apro-
var el Departament de Benestar Social i Família: 

– Quin és el nombre de famílies empadronades a la 
ciutat de Barcelona que resten pendents del cobra-
ment de l’ajut? Desglossar per anys des de la creació 
de l’ajut.

– Quin és l’import pendent de pagament a les esmen-
tades famílies?

– Quan té previst els Govern de la Generalitat donar 
compliment el seu compromís amb les famílies de 
Barcelona que no han cobrat l’ajut?

Palau del Parlament, 27 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 pendent de pagament amb re-
lació al conveni entre el Departament d’En-
senyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19194/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 pendent de pagament corresponent 
al conveni de col·laboració signat entre el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona el 17 de novembre de 2008, 
a 1 de gener de 2015? Desglossar per exercicis.

– Quina és la previsió de liquidació del deute?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament de 
la subvenció al Conservatori de Música de 
Barcelona del curs 2010-2011
Tram. 314-19195/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 pendent de pagament corresponent 
a la subvenció del Conservatori de Música de Barcelo-
na del curs 2010-2011, a 1 de gener de 2015? Desglos-
sar per exercicis.

– Quina és la previsió de liquidació del deute?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament als 
centres d’educació infantil de titularitat mu-
nicipal amb relació al conveni entre el De-
partament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Barcelona
Tram. 314-19196/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 pendent de pagament correspo-
nent al conveni de funcionament de centres educatius 
de primer cicle d’educació infantil de titularitat mu-
nicipal per el curs 2011-2012 signat entre el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona el 8 de juliol de 2013, a 1 
de gener de 2015? Desglossar per exercicis.

– Quina és la previsió de liquidació del deute?

Palau del Parlament, 27 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 pendent de pagament al Con-
servatori de Música de Barcelona amb rela-
ció al conveni entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19197/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 pendent de pagament corresponent 
al conveni de funcionament del Conservatori de Músi-
ca de titularitat municipal per el curs 2011-2012 signat 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona el 5 de de-
sembre de 2012, a 1 de gener de 2015? Desglossar per 
exercicis.

– Quina és la previsió de liquidació del deute?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament a les 
escoles de música de titularitat municipal 
amb relació al conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19198/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 pendent de pagament corresponent 
al conveni de funcionament de l’Escola de Música de 
titularitat municipal per el curs 2011-2012 signat en-
tre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona el 14 de març 
de 2013 a, 1 de gener de 2015? Desglossar per exer-
cicis.

– Quina és la previsió de liquidació del deute?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament per a la 
construcció de l’Escola Sant Martí amb rela-
ció al conveni entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19199/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 pendent de pagament corresponent 
al conveni i l’addenda per a la construcció del CEIP 
Sant Martí signat entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Barcelona, a 1 de gener de 2015? Des-
glossar per exercicis.

– Quina és la previsió de liquidació del deute?

Palau del Parlament, 27 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 pendent de pagament per a la 
construcció de l’Escola Mediterrània amb re-
lació al conveni entre el Departament d’En-
senyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19200/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 pendent de pagament corresponent 
al conveni per a la construcció de l’Escola Mediterrà-
nia signat entre el Departament d’Educació i l’Ajunta-
ment de Barcelona, a 1 de gener de 2015? Desglossar 
per exercicis.

– Quina és la previsió de liquidació del deute?

Palau del Parlament, 27 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. 314-19201/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 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 peticions de revisions de cèdules d’habita-
bilitat ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona en el any 
2014? Desglossat per semestres.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ingressos per l’aplicació 
de la taxa turística el 2015
Tram. 314-19202/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 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 és la previsió d’ingressos per l’aplicació de la 
taxa turística a Catalunya i a la ciutat de Barcelona per 
l’any 2015?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes a Barcelona del 
2011 ençà
Tram. 314-19203/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen 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 inversions realitzades pel Go-
vern de la Generalitat a la ciutat de Barcelona des de 
2011 fins a l’actualitat? Desglossar per conceptes i any 
de la inversió.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles dels centres educatius 
de Barcelona
Tram. 314-19204/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 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 és la plantilla de docents als centres educatius 
de la ciutat de Barcelona durant el curs 2014-2015?

– Quina la seva variació respecte el curs 2013-2014?

– Quina aportació s’ha previst al Pressupost de l’exer-
cici 2012respecte a les plantilles dels centres docents 
de la ciutat de Barcelona?

– Quin ha estat l’import d’aquesta variació respecte el 
Pressupost de 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les persones en llista d’espera per a ac-
cedir a una plaça de centre de dia de titulari-
tat pública per a gent gran a Barcelona
Tram. 314-19205/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 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 hi ha actualment en llista d’espera 
per accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran 
de titularitat pública a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barce-
lona per a aconseguir una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retallades en infraestructures de 
transport públic
Tram. 314-19206/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 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 les retallades que ha realitzat el Govern 
de la Generalitat en relació a les infraestructures de 
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transport públic durant l’any 2014 i quines són les pre-
visions?

Palau del Parlament, 2 de gener del 2015

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos del cànon de disposició 
de residus en el període 2011-2014
Tram. 314-19207/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

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

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals són impostos ecològics que incentiven el 
comportament més respectuós amb el medi ambient 
i impulsen mesures de minimització i de valorització 
material dels residus.

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

1. Quins han estat els ingressos percebuts a la ciutat 
de Barcelona arrel del cànon de disposició de residus 
durant l’exercici 2011-2014? Desglossat per semestres.

2. A quina finalitat estan dirigits els ingressos que 
s’han percebut durant el 2014 en relació amb l’esmen-
tat cànon?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’infraestructures hi-
dràuliques el 2014
Tram. 314-19208/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quines han estat les infraestructures hidràuliques 
que s’han construït al 2014?

2. Quin ha estat el cost de les mateixes?

3. Quin és l’àmbit que conformen les mateixes?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2014

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els ingressos tributaris i no tributaris re-
captats a Barcelona en el període 2013-2014
Tram. 314-19209/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat l’import total i desglossat per semes-
tres dels ingressos tributaris i no tributaris recaptats a 
la Ciutat de Barcelona durant l’exercici 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2015

Pere Calbó i Serra
Diputat del GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació per plaguicides de 
l’aigua de l’Aleixar (Baix Camp)
Tram. 314-19210/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

Des del dilluns 26 de gener l’ajuntament de l’Aleixar 
ha demanat als veïns que deixin de fer ús de l’aigua de 
l’aixeta per beure o cuinar, degut a la detecció per part 
del departament de Salut de plaguicides a l’aigua que 
fa que resulti no apta pel consum humà.

– Ha detectat el Departament qui/què causa la conta-
minació de l’aigua?

– Si és així, quines mesures pensa prendre per evi-
tar-la?

– Ha previst el Govern una alternativa per tal que el 
municipi disposi d’aigua no contaminada?

– Ha previst el Govern una solució definitiva que ga-
ranteixi aigua de boca no contaminada en el futur?

– Quines mesures prendrà el Departament a més llarg 
termini per evitar l’excés d’us de plaguicides a l’agri-
cultura?

– S’ha coordinat el Departament d’Agricultura amb 
l’ACA per treballar el problema continuat de la conta-
minació d’aqüífers per substàncies derivades de «ma-
les pràctiques agrícoles» o per excés de nitrats?

– En cas que no s’hagin coordinat, quins són els mo-
tius?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a mesurar l’eficiència 
dels centres sanitaris
Tram. 314-19211/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

El Departament de Salut ha anunciat que l’eficiència 
i els bon resultats seran clau a partir d’aquest any per 
augmentar o disminuir les seves partides pressupostà-
ries destinades a concerts o convenis amb centres sa-
nitaris: 

– Quins són els criteris que utilitzarà el departament 
per mesurar l’eficiència dels centres sanitaris?

– A l’hora de fixar aquests criteris, ha tingut en comp-
te el departament les opinions de les organitzacions 
representatives del personal sanitari?

– Qui avaluarà el compliment d’aquests criteris en ca-
da centre sanitari, i que les dades que s’aportin siguin 
reals?

– Quina garantia hi ha que una reducció d’aportació 
per motius de no compliment dels criteris d’eficiència 
no repercutirà en precaritzar encara més les condici-
ons laborals dels treballadors i treballadors dels cen-
tres sanitaris concertats?

– Quina garantia hi ha que una reducció d’aportació 
per motius de no compliment dels criteris d’eficiència 
no repercutirà en una pitjor atenció als malalts?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament d’una planta d’aglo-
merat asfàltic a Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19212/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Té constància el Govern del funcionament d’una 
planta d’aglomerat asfàltic a Ulldecona?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a instal·lar una plan-
ta d’aglomerat asfàltic a Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19213/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, 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 gestions ha fet el Govern per instal·lar a Ull-
decona una planta d’aglomerat asfàltic?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb l’ajuntament per a 
instal·lar una planta d’aglomerat asfàltic a 
Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19214/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les gestions que ha dut a terme el Govern 
de la Generalitat amb el Govern municipal d’Ulldeco-
na per tal d’instal·lar al seu terme municipal una planta 
d’aglomerat asfàltic?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb l’empresa Durantia 
Infraestructuras per a instal·lar una planta 
d’aglomerat asfàltic a Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19215/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 



10 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 86

– Quines són gestions ha fet el Govern amb l’empresa 
Durantia Infraestructuras per tal d’instal·lar una planta 
d’aglomerat asfàltic a Ulldecona?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els permisos concedits a la planta 
d’aglomerat asfàltic d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19216/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha concedit la Generalitat els permisos oportuns 
(urbanístics i d’activitat) a la planta d’aglomerat asfàl-
tic que opera a Ulldecona?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament d’una planta d’aglo-
merat asfàltic a Ulldecona (Montsià) sense 
els permisos pertinents
Tram. 314-19217/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 

del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Té constància el Govern del funcionament d’una 
planta d’aglomerat asfàltic al terme d’Ulldecona sense 
els permisos i les llicències oportunes?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes davant l’inici de 
l’activitat d’una planta d’aglomerat asfàltic a 
Ulldecona (Montsià) sense els permisos per-
tinents
Tram. 314-19218/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les mesures que pensa emprendre el Go-
vern davant l’inici de l’activitat d’una planta d’aglome-
rat asfàltic al terme d’Ulldecona sense els correspo-
nents permisos i llicències?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de l’activitat sense els permi-
sos pertinents d’una planta d’aglomerat as-
fàltic molt a prop del nucli urbà d’Ulldecona 
(Montsià)
Tram. 314-19219/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern davant l’inici 
d’activitat sense llicència d’una planta d’aglomerat as-
fàltic al terme municipal d’Ulldecona, a pocs metres 
del nucli urbà i a menys de 800 de l’Escola Ramón y 
Cajal, l’Institut Manuel Sales i Ferré, la llar d’infants 
Cuca de Llum, el Centre d’Assistència Primària, el pa-
velló d’esports i el camp municipal de futbol?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els estudis d’impacte ambiental i 
d’avaluació de risc per a la salut de la plan-
ta d’aglomerat asfàltic d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19220/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els estudis d’impacte ambiental i els estu-
dis d’avaluació de risc per a la salut que li consten al 
Govern relatius a la planta d’aglomerat asfàltic que es-
tà operant al terme municipal d’Ulldecona?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tolerància amb el funcionament 
sense permisos de la planta d’aglomerat as-
fàltic d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-19221/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació a l’activitat d’una planta d’aglomerat as-
fàltic a Ulldecona, fins quan pensa tolerar el Govern 
el seu funcionament sense els permisos i llicències 
necessaris, un cop el Govern municipal ha reconegut 
mitjançant un comunicat oficial que «s’estan tramitant 
els permisos pertinents, i s’estan recavant tots els in-
formes sectorials necessaris abans de donar la llicèn-
cia ambiental, i si en algun tràmit es detecta cap in-
compliment de la normativa vigent, l’equip de govern 
de l’Ajuntament d’Ulldecona serà el primer interessat 
en denegar la concessió de la llicència»?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el projecte de creació d’una unitat d’aten-
ció comunitària integral del malalt mental al 
Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona
Tram. 314-19222/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

El Conveni de Millora de la Qualitat de la Xarxa Sa-
nitaria a Barcelona 2003-2007 contemplava la creació 
d’una Unitat d’Atenció Comunitària Integral del Ma-
lalt Mental al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona.

– Quin és el capteniment del Departament de Salut 
respecte a aquesta infraestructura sanitària que roman 
pendent? Quins són els motius de l’endarreriment?

– Està prevista la seva creació? Si és així, quin és el 
calendari previst de posada en funcionament?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Unitat Polivalent de Salut Mental 
Sant Joan de Déu - Numància, de Barcelona
Tram. 314-19223/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

El Conveni de Millora de la Qualitat de la Xarxa Sani-
taria a Barcelona 2008-2015 contemplava la construc-
ció de la Unitat Polivalent de Salut Mental Numància a 
la ciutat de Barcelona.

– Quins són els serveis dels que disposa el centre?

– Quants llits d’aguts, subaguts, convalescència i reha-
bilitació intensiva té el centre?

– Amb quantes places de comunitat terapèutica, hos-
pital de dia i places de centre de dia compta el Centre 
Numància?

– Disposa d’unitat de crisi?

– Quants llits té la residència de salut mental?

– En el cas que no s’hagin creat totes les unitats i serveis 
que contemplava el projecte inicial, quins són els mo-
tius? Quin és el calendari per completar aquest projecte?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places públiques d’aten-
ció sociosanitària a Barcelona
Tram. 314-19224/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103443 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 parlamentari: 

– Quantes places públiques, siguin de titularitat públi-
ca o privada, d’atenció sociosanitària s’han creat a la 
ciutat de Barcelona al període 2009-2014? Desglossar 
per any, centre i per si són de llarga estada, convales-
cència, hospital de dia, cures pal·liatives o subaguts.

– Quantes places de les esmentades anteriorment exis-
teixen actualment a la ciutat de Barcelona? Desglossar 
per centre i per si són de llarga estada, convalescència, 
hospital de dia, cures pal·liatives o subaguts.

Palau del Parlament, 28 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 places públiques de sa-
lut mental per a adults i joves a Barcelona
Tram. 314-19225/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes places públiques, siguin de titularitat públi-
ca o privada, de salut mental adults i infanto-juvenils 
s’han creat a la ciutat de Barcelona al període 2009-
2014? Desglossar per any, centre i tipologia de plaça.

– Quantes places públiques, siguin de titularitat públi-
ca o privada, de salut mental adults i infanto-juvenils 
existeixen actualment a la ciutat de Barcelona? Des-
glossar per centre i tipologia de plaça.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retribucions de la directora de 
l’Institut Català d’Energia en el període 2011-
2014 i sobre la contractació d’un treballador 
d’aquest institut
Tram. 314-19226/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

 la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuáles fueron las retribuciones anuales totales de la 
Sra. Maite Masià durante los años 2011, 2012, 2013 y 
2014, en su condición de directora del Institut Català 
d’Energia (ICAEN)?

– ¿En qué conceptos retributivos se distribuyeron las 
retribuciones anuales totales de la Sra. Masià (salario 
bruto, dietas, indemnizaciones...)?

– Durante la etapa de Maite Masià como directora del 
ICAEN, ¿contrató este organismo al Sr. Josep Maria 
Calmet Iglesias para trabajar en dicho organismo?

En caso afirmativo:

– ¿A cuánto ascendieron los costes sociales y salaria-
les anuales de la contratación del Sr. Calmet, en con-
cepto de cotizaciones a la Seguridad Social y cual-
quier otro régimen de protección social?

– ¿En qué conceptos retributivos se distribuyeron las 
retribuciones anuales totales del Sr. Calmet (salario 
bruto, dietas, indemnizaciones...)?

– ¿Qué funciones tenía asignadas el Sr. Calmet dentro 
del ICAEN?

Palacio del Parlamento, 27 de enero de 2015 

Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una denúncia per discriminació sexual 
a l’Escola Sant Salvador d’Horta, de Santa 
Coloma de Farners (Selva)
Tram. 314-19227/10

Formulació
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Una mestra de l’escola Sant Salvador d’Horta, de San-
ta Coloma de Farners, ha presentat un escrit als serveis 
socials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners 
en què denuncia un cas de discriminació sexual d’una 
nena de deu anys, alumna del seu centre. Es trac-
ta d’uns fets que, segons fa constar en el document, 
atempten contra els més elementals valors d’igualtat 
de sexes i de no discriminació en un centre públic.



10 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 90

En aquest escrit es detalla que la direcció del centre 
ha accedit al desig patern i matern que la seva filla no 
faci les activitats regulars de natació programades pel 
claustre. Es dóna la coincidència que un germà de la 
nena també és alumne del centre i que els seus pares 
van pagar la inscripció del nen però no van voler pa-
gar la de la nena. L’escola els va oferir alternatives de 
pagament, però s’hi van negar rotundament. La raó no 
era econòmica, sinó religiosa, ja que aquesta nena no 
feia activitats relacionades amb l’aigua perquè li esta-
va terminantment prohibit pels seus pares treure’s el 
xador que porta.

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

– Tenia o té el Departament d’Ensenyament coneixe-
ment de la situació d’aquesta nena a l’escola Sant Sal-
vador d’Horta, de Santa Coloma de Farners?

– Ha recopilat el Departament d’Ensenyament infor-
mació per part del director del centre a tal efecte?

– En cas afirmatiu, quines explicacions ha donat el di-
rector?

– En cas negatiu, per què no ha procedit el Departa-
ment a demanar informació al director del centre?

– Quines mesures ha pres o pensa prendre el Departa-
ment d’Ensenyament per a garantir que la nena acce-
deixi a activitats educatives i extraescolars en règim d’i-
gualtat amb els seus companys d’escola i el seu germà?

– Té el Departament d’Ensenyament coneixement de 
casos similars a altres centres educatius?

– Existeix algun protocol de comunicació entre els 
serveis d’Ensenyament i els Serveis Socials per a pre-
venir situacions similars i garantir la no discriminació 
per raó de sexe en el sistema educatiu?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2015 

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació d’un dispositiu de se-
guretat dels Mossos d’Esquadra a l’estació 
de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19228/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– Hi havia algun dispositiu de seguretat planificat per 
part del Cos de Mossos d’Esquadra, el dia 24 de gener 
de 2015, a l’estació de tren de Tarragona, o al seu en-
torn immediat?

Palau del Parlament, 29 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 planificació d’un control de docu-
mentació dels Mossos d’Esquadra a l’estació 
de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19229/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– Hi havia algun control de documentació planificat 
per part del Cos de Mossos d’Esquadra, el dia 24 de 
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gener de 2015, a l’estació de tren de Tarragona, o al 
seu entorn més immediat?

Palau del Parlament, 29 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 de l’escorcoll d’un menor 
fet pels Mossos d’Esquadra a l’estació de 
tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19230/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 quines raons agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra van identificar i escorcollar un menor d’edat, el dia 
24 de gener de 2015, a la tarda, a l’estació de tren de 
Tarragona?

Palau del Parlament, 29 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 l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
l’escorcoll d’un menor a l’estació de tren de 
Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19231/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 quines raons aquest menor va ser forçat pels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra a descalçar-se 
i treure’s l’abric, i romandre d’aquesta manera mentre 
prosseguia l’escorcoll?

Palau del Parlament, 29 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 les identificacions fetes pels Mossos 
d’Esquadra a l’estació de tren de Tarragona 
el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19232/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103595 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– Es van produir altres identificacions per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra, el dia 24 de gener de 2015, a 
l’estació de tren de Tarragona, o al seu entorn més im-
mediat? Si és així, quantes identificacions més es van 
produir?

Palau del Parlament, 29 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 criteris dels Mossos d’Esquadra a 
l’hora de fer controls de documentació ruti-
naris
Tram. 314-19233/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 són els criteris establerts pel Cos de Mossos 
d’Esquadra a l’hora d’establir controls de documenta-
ció rutinaris? És l’aparença ètnica un dels criteris per 
procedir a la identificació de persones que circulen per 
l’espai públic?

Palau del Parlament, 29 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 criteris dels Mossos d’Esquadra a 
l’hora de fer identificacions en la via pública
Tram. 314-19234/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 són els criteris establerts pel Cos de Mossos 
d’Esquadra a l’hora de procedir a identificar persones 
que circulen per l’espai públic, fora dels controls ruti-
naris de documentació? És l’aparença ètnica un dels 

criteris per procedir a la identificació de persones que 
circulen per l’espai públic?

Palau del Parlament, 29 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 protocol dels Mossos d’Esquadra 
per a fer identificacions de menors en la via 
pública
Tram. 314-19235/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 són els protocols d’actuació del Cos de Mos-
sos d’Esquadra quan, fruit del requeriment de docu-
mentació a una persona que circula per l’espai públic, 
es constata que aquesta és menor d’edat?

Palau del Parlament, 29 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 les raons per les quals no es va per-
metre de trucar als seus pares al menor re-
tingut a l’estació de tren de Tarragona el 24 
de gener de 2015
Tram. 314-19236/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
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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 quines raons els agents actuants del Cos de Mos-
sos d’Esquadra no van permetre efectuar una trucada 
als seus pares al menor d’edat retingut el dia 24 de ge-
ner de 2015, a l’estació de tren de Tarragona, als efec-
tes de la seva identificació i posterior escorcoll?

Palau del Parlament, 29 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 l’admonició verbal d’un agent dels 
Mossos d’Esquadra al menor retingut a l’es-
tació de tren de Tarragona el 24 de gener de 
2015
Tram. 314-19237/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 quines raons es va manifestar verbalment al me-
nor d’edat identificat i escorcollat per agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra, el dia 24 de gener de 2015 
a la tarda, a l’estació de tren de Tarragona, per part 
d’un dels agents actuants, «que no el volien veure mai 
més per allà»? Quina és la base legal d’una admoni-
ció d’aquestes característiques per part d’un agent de 
policia?

Palau del Parlament, 29 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 fet que un menor originari de la Re-
pública Dominicana hagi estat identificat per 
la policia sis vegades en un any
Tram. 314-19238/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103601 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– Considera el Departament d’Interior purament alea-
tori, o normal, que en el termini aproximat d’un any, 
aquest menor d’edat identificat i escorcollat el dia 24 
de gener de 2015 a l’estació de tren de Tarragona, per 
part d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra, hagi es-
tat identificat fins a 6 vegades per part d’agents de di-
ferents Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, tenint 
en compte que es tracta d’un menor originari de la Re-
pública Dominicana, i de pell ben bruna?

Palau del Parlament, 29 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 l’elaboració d’una ressenya policial 
del menor identificat i escorcollat a l’estació 
de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19239/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103602 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– L’actuació dels agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra van donar lloc a alguna ressenya policial que afec-
ti al menor d’edat identificat i escorcollat el dia 24 de 
gener de 2015, a l’estació de tren de Tarragona?

Palau del Parlament, 29 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 l’origen aparent dels joves identificats 
a l’estació de tren de Tarragona el 24 de ge-
ner de 2015
Tram. 314-19240/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– És cert que la majoria d’identificacions de joves que 
es van produir el dia 24 de gener de 2015 a l’entorn 
de l’estació de tren de Tarragona, van ser requerides a 
persones amb aparent origen magribí, llatinoamericà, 
caribeny o subsaharià?

Palau del Parlament, 29 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 l’obertura d’una investigació amb re-
lació a les identificacions fetes a l’estació de 
tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 314-19241/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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: 

– Ha obert el Departament d’Interior alguna investi-
gació per tal d’escatir les circumstàncies de les iden-
tificacions i escorcolls produïdes a l’estació de tren de 
Tarragona i el seu entorn, durant el dia 24 de gener de 
2015?

Palau del Parlament, 29 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 les identificacions policials basades 
en l’anàlisi racial de perfils
Tram. 314-19242/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte a la pràctica d’identificacions policials o con-
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trols de documentació en base al que es coneix com a 
«racial profiling»?

Palau del Parlament, 29 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 formació dels mossos d’esquadra 
amb relació al tractament de la diversitat, 
els drets humans i els drets de la infància
Tram. 314-19243/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103606 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 formació que reben els agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra en matèria de tractament de la di-
versitat, en matèria de Drets Humans, i en matèria de 
Drets de la Infància?

Palau del Parlament, 29 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 les instruccions que reben els mossos 
d’esquadra amb relació als controls rutinaris 
de documentació
Tram. 314-19244/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

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 instruccions reben els agents del Cos de Mos-
sos d’Esquadra en matèria de controls rutinaris de do-
cumentació?

Palau del Parlament, 29 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’alumnes que perceben 
una beca de menjador
Tram. 314-19245/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el nombre total d’alumnes escolaritzats a 
Catalunya que perceben una beca per menjador, se-
gons la procedència d’aquest ajut? Quines entitats pú-
bliques o privades concedeixen beques de menjador a 
Catalunya?

– Quin percentatge del cost total cobreixen les dife-
rents beques menjador que reben els i les alumnes, se-
gons la procedència de cadascuna d’aquestes beques?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta; Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del nou edifici de l’Es-
cola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-19246/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 103618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

L’Escola Ernest Lluch del barri de la Torrassa de l’Hos-
pitalet de Llobregat va començar a funcionar el curs 
2011-2012 en mòduls provisionals atès el creixement 
de la demanda de places de primària. Per al curs 2014-
2015, per la necessitat d’ampliar instal·lacions, l’Ajun-
tament de la ciutat va cedir l’antiga escola Pep Ven-
tura perquè el Departament d’Ensenyament l’adeqüés 
per poder disposar de sala de psicomotricitat i aules 
de primària.

El curs 2016-2017 no es disposarà de més espai per 
atendre les necessitats d’escolarització i no hi ha ni 
projecte redactat ni terminis d’inici de les obres del 
nou centre en el solar del carrer del Montseny.

Per això, interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Com resoldrà el Departament les necessitats d’espais 
adequats a l’escola Ernest Lluch de l’Hospitalet per al 
curs 2015-2016? Quan es licitarà el projecte de cons-
trucció de l’edifici definitiu? Quina programació de 
construcció té el Departament?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres previs-
tes en el conveni signat el 2008 amb l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat per a la 
creació de places escolars
Tram. 314-19247/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 103619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El mes de maig de 2008 el Departament d’Ensenya-
ment i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat van 
signar un conveni de creació de 1.000 noves places es-
colars i de renovació de diversos equipaments.

Per això interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quines de les obres de remodelació, d’ampliació i 
de construcció de nous edificis previstes en el conveni 
per a la creació de noves places escolars i de renovació 
d’equipaments escolars de l’Hospitalet de Llobregat 
signat el 2008 s’han executat, detallant any i obres rea-
litzades? Quines estan pendents, quines obres s’havien 
de realitzar i per quines raons no s’han dut a terme? 
Quines alternatives s’han plantejat en cada cas?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de les anàlisis sobre 
les necessitats d’espais escolars a Vilade-
cans (Baix Llobregat)
Tram. 314-19248/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 103620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El Parlament ha aprovat la resolució 763/X per tal que 
es cobreixin les necessitats d’espais a l’escola Mediter-
rània de Viladecans mentre no es construeixi un edi-
fici nou. En l’informe de control de compliment de la 
resolució el Departament fa referència a previsions de-
mogràfiques per les quals en els pròxims 5 anys es re-
duirien les necessitats de grups de P3 i de segon cicle 
de primària en 6 grups i s’incrementarien les necessi-
tats de primer d’ESO, per la qual cosa el Departament 
diu que està analitzant quins espais disponibles hi ha i 
quina ubicació haurien de tenir els diversos grups ne-
cessaris per tal d’optimitzar-los.

Per això interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quina és la conclusió d’aquesta anàlisi duta a terme 
pel Departament sobre les necessitats d’espais a Vila-
decans i específicament la que concerneix a l’escola 
Mediterrània?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’edifici d’habitatges de protecció ofi-
cial del carrer de Sant Eloi de Barcelona
Tram. 314-19249/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Davant de l’anunci de la ministra Ana Pastor de Fo-
ment de licitar el tren llançadora entre la terminal 1 de 
l’aeroport del Prat i el centre de Barcelona, el conseller 
Santi Vila va anunciar que podria entrar en funciona-
ment el 2018.

– Aquesta noval línia substituiria l’actual línia entre 
Sant Celoni i la terminal 2 de l’Aeroport del Prat?

– Aquesta nova línia té previst mantenir les actuals pa-
rades a les estacions de Bellvitge (l’Hospitalet) i la in-
termodal del Prat?

– I en cas afirmatiu, la política de preus del viatge per 
aquesta línia pels passatgers que tinguin destí a les es-
tacions de Bellvitge i del Prat seguirà homologada a la 
resta de trajectes de la línia R2?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de la residència assisti-
da i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 314-19250/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Montserrat 
Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina és la previsió del Govern per a la construc-
ció de la Residència Assistida i Centre de Dia Sabadell 
Parc Central?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015 

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta; Montserrat 
Capdevila Tatché, diputada, del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació d’un dispositiu de segu-
retat dels Mossos d’Esquadra al voltant del 
carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, 
el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19251/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Hi havia algun dispositiu de seguretat planificat pel 
Cos de Mossos d’Esquadra, a l’entorn del c/ Pou de la 
Figuera de Barcelona, el 28 de gener de 2015, al vol-
tant de les 22.30 h? En cas afirmatiu, per l’existència 
de quins riscos o motius?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació d’un control rutinari de 
documentació dels Mossos d’Esquadra al 
voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19252/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Hi havia algun control de documentació rutinari pla-
nificat pel Cos de Mossos d’Esquadra, a l’entorn del 
c/ Pou de la Figuera de Barcelona, el 28 de gener de 

2015, al voltant de les 22.30 h? En cas afirmatiu, per 
quins motius?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació d’una patrulla rutinària 
dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer 
del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de 
gener de 2015
Tram. 314-19253/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Hi havia alguna patrulla rutinària planificada pel 
Cos de Mossos d’Esquadra, a l’entorn del c/ Pou de la 
Figuera de Barcelona, el 28 de gener de 2015, al vol-
tant de les 22.30 h?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un requeriment d’actua-
ció dels Mossos d’Esquadra al voltant del 
carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, 
el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19254/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-



10 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 99

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Hi havia algun avís o requeriment d’actuació polici-
al al Cos de Mossos d’Esquadra, a l’entorn del c/ Pou 
de la Figuera de Barcelona, el 28 de gener de 2015, 
al voltant de les 22.30 h? En cas afirmatiu, per quins 
motius?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments de documentació 
dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer 
del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de 
gener de 2015
Tram. 314-19255/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– El dia 28 de gener de 2015, al voltant de les 22.30 
h, a l’entorn del c/ Pou de la Figuera de Barcelona, es 
va requerir la documentació a persones que circulaven 
per l’espai públic? A una sola persona o a més d’una? 
En cas afirmatiu, per quins motius es va requerir la do-
cumentació a aquesta o aquestes persones?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició d’un ciutadà als mossos 
d’esquadra que estaven de servei al voltant 
del carrer del Pou de la Figuera, de Barce-
lona, el 28 de gener de 2015, perquè facili-
tessin el número de la targeta d’identificació 
policial
Tram. 314-19256/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– El dia 28 de gener de 2015, al voltant de les 22.30 h, 
a l’entorn del c/ Pou de la Figuera de Barcelona, algu-
na persona va requerir a un o diversos agents el núme-
ro de la seva targeta d’identificació policial, més co-
negut popularment com a «número de placa»? En cas 
afirmatiu, l’agent o els agents interpel·lats, van accedir 
a la demanda, tot facilitant l’esmentat número?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detenció d’un ciutadà al voltant del 
carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, 
el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19257/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El dia 28 de gener de 2015, al voltant de les 22.30 h, 
a l’entorn del c/ Pou de la Figuera de Barcelona, va ser 
retinguda o detinguda alguna persona? En cas afirma-
tiu, per quins motius? Si s’hi va detenir alguna per-
sona, aquesta va ser immediatament informada dels 
motius de la seva detenció i dels seus drets com a de-
tingut? Si s’hi va detenir alguna persona, aquesta va 
ser immediatament atesa per facultatius a fi d’elaborar 
un comunicat sobre el seu estat físic?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conformitat als protocols dels Mos-
sos d’Esquadra de l’actuació d’uns agents al 
voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19258/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– És conforme al protocols d’actuació del Cos de Mos-
sos d’Esquadra l’actuació dels agents actuants el dia 
28 de gener de 2015, als volts de les 22.30 h, al c/ Pou 
de la Figuera de Barcelona, que es pot visualitzar en 
el vídeo incrustat a la notícia publicada pel mitjà de 
comunicació La Directa, el dia 29 de gener de 2015, 
que es pot consultar mitjançant el següent enllaç per-
manent: https://directa.cat/quatre-mossos-desquadra-
apallissen-un-noi-que-reclamava-numero-de-placa? 
La forma de reduir a la persona que es veu a les imat-
ges esmentades, és conforme a la formació rebuda pels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra en matèria de 
contenció i reducció?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació d’uns agents dels Mossos 
d’Esquadra que van reduir una persona al 
voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19259/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera el Departament d’Interior, a la vista de 
les imatges esmentades i dels atestats policials i res-
ta d’informació de què pugui disposar, que l’actuació 
policial per a reduir la persona que, en actitud passiva, 
s’hi observa, podia posar en risc injustificadament la 
seva integritat física, sense que s’apreciï el risc major 
per a ell, altres persones presents, o els propis agents 
actuants?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la utilització de la força en l’actuació 
d’uns agents dels Mossos d’Esquadra al vol-
tant del carrer del Pou de la Figuera, de Bar-
celona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19260/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

https://directa.cat/quatre-mossos-desquadra-apallissen-un-noi-que-reclamava-numero-de-placa
https://directa.cat/quatre-mossos-desquadra-apallissen-un-noi-que-reclamava-numero-de-placa
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Departament d’Interior, a la vista de les 
imatges esmentades i dels atestats policials i la resta 
d’informació de què pugui disposar, que l’aplicació de 
la força era necessària i justificada? Considera el De-
partament d’Interior, a la vista de les imatges esmen-
tades i dels atestats policials i la resta d’informació de 
què pugui disposar, que els agents actuants van aplicar 
la força mínima necessària, proporcional a la situació 
i al seu risc potencial?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constància de lesions per l’actua-
ció d’uns agents dels Mossos d’Esquadra al 
voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19261/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Li consta al Departament d’Interior que hi hagi al-
guna persona lesionada per l’actuació dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra del dia 28 de gener de 
2015, als volts de les 22.30 h, al c/ Pou de la Figuera 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació d’alguna denúncia per 
l’actuació d’uns agents dels Mossos d’Es-
quadra al voltant del carrer del Pou de la Fi-
guera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19262/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Li consta al Departament d’Interior que hi hagi al-
guna denúncia interposada, a conseqüència de l’actua-
ció dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra del dia 
28 de gener de 2015, als volts de les 22.30 h, al c/ Pou 
de la Figuera de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’una investigació inter-
na per l’actuació d’uns agents dels Mossos 
d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de 
la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 
2015
Tram. 314-19263/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 103662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha obert el Departament d’Interior, a data 30 de ge-
ner de 2015, alguna investigació interna sobre l’actua-
ció d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra del dia 28 
de gener de 2015, al voltant de les 22.30 h, a l’entorn 

del c/ Pou de la Figuera de Barcelona? Si no és així, 
per quins motius no l’ha oberta?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’acord de col·laboració amb la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya
	Tram. 322-00273/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament del pressupost del 2014
	Tram. 322-00274/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les relacions laborals a la Corporació
	Tram. 322-00275/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació prevista amb relació al vintè aniversari de la mort d’Ovidi Montllor
	Tram. 322-00276/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència dels serveis informatius
	Tram. 322-00277/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
	Tram. 322-00278/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el documental L’endemà
	Tram. 322-00279/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’eliminació de programes del Canal 33
	Tram. 323-00111/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la remodelació del Canal 33
	Tram. 323-00112/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la banalització de la violència de gènere en el documental L’endemà
	Tram. 323-00113/10
	Substanciació

	Pregunta a la directora de Gestió i Recursos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el conflicte derivat del canvi de criteri pel que fa a la deducció de l’impost sobre el valor afegit de la Corporació
	Tram. 323-00114/10
	Substanciació

	Pregunta al director d’Explotació i Enginyeria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la decisió adoptada per a garantir el manteniment de l’oferta de la Corporació arran de la supressió d’un múltiplex
	Tram. 323-00115/10
	Substanciació



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el concurs de transport sanitari
	Tram. 310-00444/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els bombers
	Tram. 310-00445/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el concurs d’adjudicació del servei de transport sanitari
	Tram. 310-00446/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ordenació dels ensenyaments universitaris
	Tram. 310-00447/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi del sector citrícola
	Tram. 310-00448/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acord de condicions de prestació de servei del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 310-00449/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes que la nova llei de l’impost sobre societats tindrà en les associacions i entitats sense ànim de lucre
	Tram. 310-00450/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la competitivitat
	Tram. 310-00451/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos del 2015 i la lluita contra la deutocràcia al sud d’Europa
	Tram. 310-00452/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de retribucions als alts càrrecs directius i als càrrecs públics
	Tram. 310-00453/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les taxes universitàries
	Tram. 310-00454/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions laborals del personal sanitari del Consorci Sanitari del Maresme
	Tram. 310-00455/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00260/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00261/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00262/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00263/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00264/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00265/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00266/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament d’Ensenyament envers l’escola El Carme-Vedruna, de Manlleu (Osona), amb relació al vídeo d’anglès de sisè de primària del mes d’abril i al text d’una nadala dels alum
	Tram. 311-02006/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació del servei d’atenció integral establert per la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
	Tram. 311-02007/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sol·licitud per a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
	Tram. 311-02049/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la instal·lació d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) en una zona inclosa en un futur parc natural
	Tram. 311-02050/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’emplaçament d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) en un entorn de gran valor paisatgístic
	Tram. 311-02051/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’emplaçament d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) prop de nuclis habitats
	Tram. 311-02052/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’emplaçament d’una explotació porcina prop d’un aqüífer i del pou municipal de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
	Tram. 311-02053/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de l’impacte econòmic de la instal·lació d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
	Tram. 311-02054/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el falsejament de l’estudi d’impacte paisatgístic d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
	Tram. 311-02055/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la instal·lació d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) amb relació al Pla de gestió de dejeccions ramaderes
	Tram. 311-02056/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rebuig a la instal·lació d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
	Tram. 311-02057/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la sol·licitud per a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
	Tram. 311-02058/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la instal·lació d’una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) amb relació a la contaminació per nitrats dels pous d’abastament d’aigua
	Tram. 311-02059/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos destinats al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 311-02086/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal de la Generalitat que es va desplegar per al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 311-02087/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans acreditats i el nombre de periodistes assistents al centre de seguiment de dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 311-02088/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a l’Associació Espanyola contra el Càncer
	Tram. 314-19092/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a l’Associació Espanyola contra el Càncer en els darrers cinc anys
	Tram. 314-19093/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les associacions contra el càncer d’àmbit local el 2014
	Tram. 314-19094/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats locals de lluita contra el càncer en els darrers cinc anys
	Tram. 314-19095/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Departament de Salut per a establir l’import assignat a les entitats
	Tram. 314-19096/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències quantitatives de les assignacions del Departament de Salut a les entitats
	Tram. 314-19097/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sales que es van llogar per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19098/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del lloguer de les sales per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19099/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del muntatge i desmuntatge de les sales per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19100/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que van fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19101/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les comunicacions telemàtiques contractades per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19102/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del mobiliari per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19103/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desplegament d’imatge i so per al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19104/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la seguretat contractada per al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19105/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la neteja dels espais contractats per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19106/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’escenografia contractada per a fer els seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19107/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels traductors i els intèrprets contractats per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19108/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del sistema sanitari previst per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19109/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les assegurances contractades per al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19110/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del material d’oficina per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19111/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del material d’ofimàtica per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19112/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels grups de subministrament energètic per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19113/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les estructures modulars per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19114/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total del desplegament per a fer el seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19115/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat prevista d’assistents al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19116/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19117/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que van assistir al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19118/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris desplegats per al seguiment de les dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19119/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores extraordinàries i les retribucions del personal generades pel seguiment de dades del procés de participació del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-19120/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una reunió del conseller d’Economia i Coneixement amb representants del món econòmic, social i institucional del Camp de Tarragona sobre el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
	Tram. 314-19121/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de vehicles al parc de bombers voluntaris de Vila-rodona (Alt Camp) i el malestar creixent dels cossos de bombers voluntaris
	Tram. 314-19122/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci fet pel conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a l’entrada en funcionament de la línia de tren llançadora entre la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat i el centre de Barcelo
	Tram. 314-19123/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han rebut aliments en el període 2012-2014
	Tram. 314-19124/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a l’entrada al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes d’Espanya
	Tram. 314-19125/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a l’entrada al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes estelades
	Tram. 314-19126/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-19127/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19128/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2012
	Tram. 314-19129/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers del Parc de Bombers d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-19130/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers del Parc de Bombers d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19131/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers del Parc de Bombers d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2012
	Tram. 314-19132/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d’atenció primària a Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19133/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers d’atenció primària a Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19134/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d’atenció primària a Santa Maria de Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19135/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers d’atenció primària a Santa Maria de Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19136/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d’atenció primària a Vilanova del Camí (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19137/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers d’atenció primària a Vilanova del Camí (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19138/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d’atenció primària a Piera (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19139/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers d’atenció primària a Piera (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19140/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d’atenció primària a Masquefa (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19141/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers d’atenció primària a Masquefa (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19142/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19143/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
	Tram. 314-19144/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)
	Tram. 314-19145/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)
	Tram. 314-19146/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de Montbui (Anoia)
	Tram. 314-19147/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19148/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Vilanova del Camí (Anoia)
	Tram. 314-19149/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Piera (Anoia)
	Tram. 314-19150/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Masquefa (Anoia)
	Tram. 314-19151/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Santa Margarida de Montbui (Anoia)
	Tram. 314-19152/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19153/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
	Tram. 314-19154/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)
	Tram. 314-19155/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)
	Tram. 314-19156/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de Montbui (Anoia)
	Tram. 314-19157/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-19158/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Igualada (Anoia) en data de l’1 de gener de 2011
	Tram. 314-19159/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges protegits buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl a Vilanova del Camí (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-19160/10
	Formulació
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