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1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els incompliments amb els ens locals
Tram. 310-00456/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el pla de reindustrialització del Solsonès
Tram. 310-00457/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el funcionament i les garanties d’eficiència del servei 
d’emergències 112
Tram. 310-00458/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Protocol marc i orientacions d’actuació contra els 
maltractaments a les persones grans
Tram. 310-00459/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió del medi natural
Tram. 310-00460/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la pobresa energètica
Tram. 310-00461/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment dels acords del debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats, del març de 2014
Tram. 310-00462/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la garantia juvenil
Tram. 310-00463/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació del títol de transport T-10/120 de con-
nexió entre les comarques de Girona i Barcelona
Tram. 310-00464/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els reportatges de Televisió de Catalunya amb relació 
a les estructures d’estat
Tram. 310-00465/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el pagament de serveis i prestacions sanitaris
Tram. 310-00466/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades en serveis i ajuts socials
Tram. 310-00467/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la seva estada el 2003 en la inaugu-
ració del port fluvial de Rosario (Argentina) i les seves decla-
racions en la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 317-00267/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’atenció a les polítiques socials bà-
siques i l’economia especulativa i sobre la voluntat de crear 
estructures d’estat i el desmantellament de les existents
Tram. 317-00268/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació del sistema sanitari 
públic
Tram. 317-00269/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les mesures preses pel Govern 
els darrers dos anys amb relació a les estructures bàsiques 
d’estat, les polítiques socials i la lluita contra la corrupció i 
sobre les mesures que cal prendre en aquest sentit abans 
de les eleccions del 27 de setembre
Tram. 317-00270/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre el compliment pel Govern dels 
acords aprovats pel Parlament
Tram. 317-00271/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les prioritats del Parlament fins al fi-
niment de la legislatura per al compliment dels deu projectes 
estratègics del Govern
Tram. 317-00272/10
Substanciació p. 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures preses pel Govern per 
a millorar l’ocupació i el nivell de vida dels catalans
Tram. 317-00273/10
Substanciació p. 15
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions patrimonials per responsabilitat de l’Adminis-
tració en el sector sanitari
Tram. 314-13323/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la promoció de la mútua Adeslas entre els treballadors de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-13832/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les infeccions nosocomials
Tram. 314-16561/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les infeccions pel virus del papil·loma humà en 
el període 2003-2013
Tram. 314-16562/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis del Departament de Salut amb relació a les patolo-
gies oncològiques derivades del virus del papil·loma humà
Tram. 314-16563/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe dels consells assessors de vacunacions amb rela-
ció a la vacunació contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-16564/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les estades hospitalàries per infeccions noso-
comials en el període 2003-2013
Tram. 314-16567/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels costos econòmics derivats de les infeccions 
nosocomials en el període 2003-2013
Tram. 314-16568/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’estalvi econòmic que ha generat el Programa 
de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de 
Catalunya
Tram. 314-16569/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal dels centres sanitaris que ha rebut formació sobre 
l’Ebola
Tram. 314-16734/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
durada de la formació sobre l’Ebola impartida al personal 
dels centres sanitaris
Tram. 314-16735/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
característiques de la formació sobre l’Ebola impartida al 
personal dels centres sanitaris
Tram. 314-16736/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos materials del personal dels centres sanitaris amb 
relació a l’Ebola
Tram. 314-16737/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de supervisió establerts per a casos d’Ebola
Tram. 314-16738/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper de les unitats de salut laboral del sistema sanitari pú-
blic en la crisi de l’Ebola
Tram. 314-16739/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació del personal no sanitari que pot intervenir davant 
d’un cas d’Ebola
Tram. 314-16740/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols en cas de defunció per Ebola
Tram. 314-16741/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació del projecte miner d’Iberpotash sobre l’espai d’in-
terès natural de la serra de Castelltallat
Tram. 314-16748/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’àrees bàsiques de salut gestionades per l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-17257/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones ateses per àrees bàsiques de salut 
gestionades per l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-17258/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’àrees bàsiques de salut gestionades per proveï-
dors altres que l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-17259/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones ateses en àrees bàsiques de salut 
gestionades per proveïdors altres que l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-17260/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
àrees bàsiques de salut gestionades per proveïdors altres 
que l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-17261/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
procediments per a l’assignació de les àrees bàsiques de 
salut gestionades per proveïdors altres que l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-17262/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de la gestió assignada a les àrees bàsiques de 
salut gestionades per proveïdors altres que l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-17263/10
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del Departament de Salut del Pla director de sa-
lut mental i addiccions del 2013 i les previsions per al 2014 
i 2015
Tram. 314-17599/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost destinat a salut mental i addiccions 
en el període 2003-2014
Tram. 314-17600/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del consum de psicofàrmacs del 2003 ençà
Tram. 314-17601/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a l’atenció en centres de salut mental co-
munitària
Tram. 314-17602/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols per als tractaments amb electroteràpies
Tram. 314-17603/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties mentals en el període 2008-2013
Tram. 314-17604/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les visites a psicòlegs, psiquiatres i infermeres 
psiquiàtriques en el sistema d’atenció primària
Tram. 314-17605/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de casos en què s’ha activat el protocol de detecció 
de malnutrició infantil al Baix Llobregat el 2014
Tram. 314-17608/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la via de detecció dels casos de malnutrició infantil al Baix 
Llobregat
Tram. 314-17609/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació per a joves extutelats 
del 2007 ençà
Tram. 314-17610/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació per al manteniment 
de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervi-
vents del 2007 ençà
Tram. 314-17611/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació complementària per 
a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa 
o jubilació, del 2007 ençà
Tram. 314-17612/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació per a atendre neces-
sitats bàsiques del 2007 ençà
Tram. 314-17614/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació per a joves extutelats del 2007 ençà
Tram. 314-17615/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació per al manteniment de les despe-
ses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents del 2007 
ençà
Tram. 314-17616/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació complementària per a pensionistes 
de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació, del 
2007 ençà
Tram. 314-17617/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació per a atendre necessitats bàsiques 
del 2007 ençà
Tram. 314-17619/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat mitjana destinada a les prestacions que estableix 
la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econò-
mic, del 2007 ençà
Tram. 314-17620/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa total de la prestació per a joves extutelats del 2007 
ençà
Tram. 314-17621/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa total de la prestació per al manteniment de les 
despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents 
del 2007 ençà
Tram. 314-17622/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa total de la prestació complementària per a pensio-
nistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubi-
lació, del 2007 ençà
Tram. 314-17623/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa total de la prestació per a atendre necessitats bà-
siques del 2007 ençà
Tram. 314-17625/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actiu de la Fundació Privada Sant Pau el 2009
Tram. 314-17667/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actiu de la Fundació Privada Sant Pau el 2010
Tram. 314-17668/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actiu de la Fundació Privada Sant Pau el 2011
Tram. 314-17669/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actiu de la Fundació Privada Sant Pau el 2012
Tram. 314-17670/10
Resposta del Govern p. 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actiu de la Fundació Privada Sant Pau el 2013
Tram. 314-17671/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el volum d’ingressos ordinaris de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2009
Tram. 314-17672/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el volum d’ingressos ordinaris de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2010
Tram. 314-17673/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el volum d’ingressos ordinaris de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2011
Tram. 314-17674/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el volum d’ingressos ordinaris de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2012
Tram. 314-17675/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el volum d’ingressos ordinaris de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2013
Tram. 314-17676/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre mitjà de treballadors de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2009
Tram. 314-17677/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre mitjà de treballadors de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2010
Tram. 314-17678/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre mitjà de treballadors de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2011
Tram. 314-17679/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre mitjà de treballadors de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2012
Tram. 314-17680/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre mitjà de treballadors de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2013
Tram. 314-17681/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’ingressos de la Fundació Privada Sant Pau 
que provenen de les administracions públiques el 2009
Tram. 314-17682/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’ingressos de la Fundació Privada Sant Pau 
que provenen de les administracions públiques el 2010
Tram. 314-17683/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’ingressos de la Fundació Privada Sant Pau 
que provenen de les administracions públiques el 2011
Tram. 314-17684/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’ingressos de la Fundació Privada Sant Pau 
que provenen de les administracions públiques el 2012
Tram. 314-17685/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’ingressos de la Fundació Privada Sant Pau 
que provenen de les administracions públiques el 2013
Tram. 314-17686/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la percepció per la Fundació Privada Sant Pau d’ingressos 
superiors a 60.000 euros provinents de les administracions 
públiques el 2009
Tram. 314-17687/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la percepció per la Fundació Privada Sant Pau d’ingressos 
superiors a 60.000 euros provinents de les administracions 
públiques el 2010
Tram. 314-17688/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la percepció per la Fundació Privada Sant Pau d’ingressos 
superiors a 60.000 euros provinents de les administracions 
públiques el 2011
Tram. 314-17689/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la percepció per la Fundació Privada Sant Pau d’ingressos 
superiors a 60.000 euros provinents de les administracions 
públiques el 2012
Tram. 314-17690/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la percepció per la Fundació Privada Sant Pau d’ingressos 
superiors a 60.000 euros provinents de les administracions 
públiques el 2013
Tram. 314-17691/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la firma que ha auditat els comptes de la Fundació Privada 
Sant Pau del 2009
Tram. 314-17692/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la firma que ha auditat els comptes de la Fundació Privada 
Sant Pau del 2010
Tram. 314-17693/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la firma que ha auditat els comptes de la Fundació Privada 
Sant Pau del 2011
Tram. 314-17694/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la firma que ha auditat els comptes de la Fundació Privada 
Sant Pau del 2012
Tram. 314-17695/10
Resposta del Govern p. 33



24 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 502

SUMARI 5

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la firma que ha auditat els comptes de la Fundació Privada 
Sant Pau del 2013
Tram. 314-17696/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació de comentaris de l’auditoria de la Fundació Pri-
vada Sant Pau el 2009
Tram. 314-17697/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació de comentaris de l’auditoria de la Fundació Pri-
vada Sant Pau el 2010
Tram. 314-17698/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació de comentaris de l’auditoria de la Fundació Pri-
vada Sant Pau el 2011
Tram. 314-17699/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació de comentaris de l’auditoria de la Fundació Pri-
vada Sant Pau el 2012
Tram. 314-17700/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació de comentaris de l’auditoria de la Fundació Pri-
vada Sant Pau el 2013
Tram. 314-17701/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que l’Agència de Salut Pública ha informat els ajun-
taments de Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental) sobre el 
brot de legionel·losi
Tram. 314-17702/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les vegades que l’Agència de Salut Pública ha informat els 
ciutadans de Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental) sobre el 
brot de legionel·losi
Tram. 314-17703/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que l’Agència de Salut Pública ha informat les orga-
nitzacions empresarials de Sabadell i Ripollet (Vallès Occi-
dental) sobre el brot de legionel·losi
Tram. 314-17704/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que l’Agència de Salut Pública ha informat les orga-
nitzacions ciutadanes de Sabadell i Ripollet (Vallès Occiden-
tal) sobre el brot de legionel·losi
Tram. 314-17705/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment dels protocols en el cas del brot de legionel-
losi de Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 314-17706/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar l’incompliment dels protocols en casos 
com el del brot de legionel·losi de Sabadell i Ripollet (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-17707/10
Resposta del Govern p. 35

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu pel qual no s’han aprovat les subvencions sol·licitades 
per diversos ajuntaments per a actuacions urgents en equi-
paments esportius
Tram. 314-17731/10 a 314-18009/10
Resposta conjunta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a reomplir el pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)
Tram. 314-18018/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els terminis per a reomplir el pantà de Sant Martí de Tous 
(Anoia)
Tram. 314-18019/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a garantir l’estanquitat del pantà de Sant 
Martí de Tous (Anoia)
Tram. 314-18020/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol per a capturar un grup de gossos ferals presents en 
diverses poblacions del Segrià
Tram. 314-18037/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del cessament de la directora de l’Equip d’Atenció 
Primària de la Ràpita i Alcanar (Montsià)
Tram. 314-18052/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les informacions aparegudes amb relació a la possessió del 
20% del capital del grup Ficosa
Tram. 314-18054/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions econòmiques dels crèdits de l’Institut Català de 
Finances al grup Ficosa
Tram. 314-18057/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la incorporació de l’adhesió a l’arbitratge de 
consum en els contractes de la Generalitat
Tram. 314-18068/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a promoure que els ens que gestionen ser-
veis públics en règim de concessió incloguin en els plecs de 
condicions l’obligació que en els contractes s’incorpori l’ad-
hesió a l’arbitratge de consum
Tram. 314-18069/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ens que gestionen serveis públics que no inclouen en llurs 
contractes l’adhesió a l’arbitratge de consum
Tram. 314-18070/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de receptes d’ansiolítics prescrites del 2007 ençà
Tram. 314-18081/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de receptes d’antidepressius prescrites del 2007 
ençà
Tram. 314-18082/10
Resposta del Govern p. 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a la dispensació d’ansiolítics del 2007 ençà
Tram. 314-18083/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a la dispensació d’antidepressius del 2007 
ençà
Tram. 314-18084/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per al programa de prevenció de l’embaràs no 
desitjat del 2007 ençà
Tram. 314-18086/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs finançades 
per la xarxa sanitària pública del 2007 ençà
Tram. 314-18087/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs finançades 
per la xarxa sanitària privada del 2007 ençà
Tram. 314-18088/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
barem d’edats de les interrupcions voluntàries de l’embaràs 
del 2007 ençà
Tram. 314-18089/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la freqüència d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en la 
xarxa sanitària pública del 2007 ençà
Tram. 314-18090/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la freqüència d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en la 
xarxa sanitària privada del 2007 ençà
Tram. 314-18091/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis legislatius previstos en matèria sanitària
Tram. 314-18122/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 45/X, sobre els torns de servei 
i les armilles antibales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18300/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què es faran efectius els vals de paisà dels mossos 
d’esquadra del 2012 ençà
Tram. 314-18302/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de dotar el Cos de Bombers de nous vehicles el 
2014, el 2015 i el 2016
Tram. 314-18308/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assalts a cases del Maresme als mesos de setem-
bre, octubre i novembre del 2014
Tram. 314-18399/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’assalts a cases del Maresme del gener del 
2014 ençà
Tram. 314-18400/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures empreses per a resoldre l’increment d’assalts a ca-
ses del Maresme del setembre del 2014 ençà
Tram. 314-18401/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reordenació d’efectius dels Mossos d’Esquadra per a cobrir 
les necessitats relatives als assalts a cases del Maresme del 
setembre del 2014 ençà
Tram. 314-18402/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’operatiu policial que ha emprès per a resoldre l’increment 
d’assalts a cases del Maresme del setembre del 2014 ençà
Tram. 314-18403/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la taula de coordinació de l’àrea bàsica policial 
de Mataró dels mesos de setembre, octubre i novembre del 
2014
Tram. 314-18404/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les investigacions per a identificar els culpables 
dels assalts a cases del Maresme del setembre del 2014 
ençà
Tram. 314-18405/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els filtres de les màscares antigàs dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18406/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cost del manteniment i la reposició dels elements caducats 
de les màscares antigàs dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18407/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 el 8 de desembre de 2014
Tram. 314-18447/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 el 9 de desembre de 2014
Tram. 314-18448/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18449/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del programa Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18450/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de manteniment del programa Sèneca del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18451/10
Resposta del Govern p. 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes de la Comissió d’Optimització d’Actius amb rela-
ció a la venda d’actius reals i els processos de concessió per 
a incrementar els ingressos
Tram. 314-18455/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anunci fet per alcaldes de municipis de Lleida sobre la in-
tenció de contractar vigilància privada
Tram. 314-18464/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’escorcoll a l’ateneu L’Harmonia, de Sant Andreu 
de Palomar, a Barcelona, el 17 de desembre de 2014
Tram. 314-18529/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
violència per homofòbia
Tram. 314-18647/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre el Departament d’Interior i el Centre Nacional 
d’Intel·ligència
Tram. 314-18888/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació entre el Departament d’Interior i el Centre Na-
cional d’Intel·ligència
Tram. 314-18889/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell de comandament de la coordinació entre el Departa-
ment d’Interior i el Centre Nacional d’Intel·ligència
Tram. 314-18890/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits d’adscripció d’un centre docent a una universitat
Tram. 314-18895/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adscripció dels centres docents d’ensenyament superior 
de titularitat pública a una universitat
Tram. 314-18896/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de la defunció d’una interna al Centre Penitenciari 
Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19040/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria per a cobrir les places vacants de funcionaris 
del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-19041/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la provisió de mitjans materials per al personal del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19042/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a classificar els interns del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19044/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio de funcionaris per interns al Centre Penitenciari Puig de 
les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19045/10
Resposta del Govern p. 52

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els incompliments amb els ens locals
Tram. 310-00456/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el pla de reindustrialització del Solsonès
Tram. 310-00457/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el funcionament i les garanties d’eficiència del servei 
d’emergències 112
Tram. 310-00458/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Protocol marc i orientacions d’actuació contra els 
maltractaments a les persones grans
Tram. 310-00459/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió del medi natural
Tram. 310-00460/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la pobresa energètica
Tram. 310-00461/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment dels acords del Debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats, del març de 2014
Tram. 310-00462/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la garantia juvenil
Tram. 310-00463/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació del títol de transport T-10/120 de con-
nexió entre les comarques de Girona i Barcelona
Tram. 310-00464/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els reportatges de Televisió de Catalunya amb relació 
a les estructures d’estat
Tram. 310-00465/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el pagament de serveis i prestacions sanitaris
Tram. 310-00466/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades en serveis i ajuts socials
Tram. 310-00467/10
Anunci p. 55
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00267/10
Anunci p. 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00268/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00269/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00270/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00271/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00272/10
Anunci p. 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00273/10
Anunci p. 57

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import de les expropiacions per les obres a la car-
retera C-51 que estan pendents de pagament
Tram. 311-02091/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’expedients pendents de pagament de 
les expropiacions per les obres a la carretera C-51
Tram. 311-02092/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els expedients pagats el 2014 de les expropiacions 
per les obres a la carretera C-51
Tram. 311-02093/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les activitats fetes amb motiu del Dia Mundial de 
les Zones Humides
Tram. 311-02094/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el web de la Generalitat no 
ha anunciat cap activitat amb motiu del Dia Mundial de les 
Zones Humides
Tram. 311-02095/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’informe de Depana amb relació a la necessitat 
d’incorporar a la xarxa Ramsar altres zones humides
Tram. 311-02096/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la incorporació de zones humides a la xarxa 
Ramsar
Tram. 311-02097/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la política de preservació i difusió de les zones 
humides
Tram. 311-02098/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’emissió de la Col·lecció commemorativa del 300 
aniversari de la Diada Nacional de Catalunya
Tram. 311-02101/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons per les quals les monedes encunyades 
arran del conveni amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica 
tenen la mateixa aparença que les de curs legal
Tram. 311-02102/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de monedes encunyades de la Col-
lecció commemorativa del 300 aniversari de la Diada Nacio-
nal de Catalunya
Tram. 311-02103/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els mecanismes previstos per a evitar la con-
fusió entre les monedes de curs legal i les de la Col·lecció 
commemorativa del 300 aniversari de la Diada Nacional de 
Catalunya
Tram. 311-02104/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les diligències obertes arran de l’encunyament de 
les monedes de la Col·lecció commemorativa del 300 aniver-
sari de la Diada Nacional de Catalunya
Tram. 311-02105/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de les monedes encunyades arran del con-
veni amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica
Tram. 311-02106/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions dutes a terme arran dels comen-
taris d’usuaris de xarxes socials sobre la mort d’un mosso 
d’esquadra que va ésser atropellat a Sant Quirze del Vallès
Tram. 311-02107/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la seva actuació en la nevada del 4 de febrer 
de 2015
Tram. 311-02109/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les retribucions de la directora de l’Institut Català 
d’Energia en el període 2011-2014
Tram. 311-02108/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació de les concessionàries d’autopistes en 
la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02110/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actuació dels serveis de l’Estat en la nevada 
del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02111/10
Anunci p. 63
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions del Servei de Meteorologia de 
Catalunya amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02112/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els errors en la seva actuació durant la nevada del 
4 de febrer de 2015
Tram. 311-02113/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el conseller d’Interior consi-
dera que no és necessària la seva compareixença per a in-
formar sobre la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02114/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació del Servei Català de Trànsit en la nevada 
del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02115/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la situació de conflicte en el Cos de Bombers 
Voluntaris
Tram. 311-02116/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes davant les dimissions en el 
Cos de Bombers Voluntaris
Tram. 311-02117/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes per a solucionar el conflicte 
del Cos de Bombers Voluntaris
Tram. 311-02118/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació en l’operació Pandora a Barcelona
Tram. 311-02119/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el possible perill que va córrer la població pel 
núvol tòxic produït per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igua-
lada (Anoia)
Tram. 311-02120/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació dels seus mitjans arran de l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02121/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igua-
lada (Anoia)
Tram. 311-02122/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les autoritzacions per a transportar material quí-
mic del camió que en portava a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia), i d’aquesta empresa per a rebre’n
Tram. 311-02123/10
Anunci p. 67

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abocador de Can Carreras, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-19393/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de preparació per a la instal·lació d’un abocador 
de residus a Can Pi de Vilaroch i Can Balasc, a Rubí (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-19394/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la unificació de la direcció d’equips d’atenció pri-
mària a la regió metropolitana nord
Tram. 314-19395/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals l’atenció domiciliària la fan equips sanita-
ris diferents dels equips d’atenció a la consulta
Tram. 314-19396/10
Formulació p. 69

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals dels hospitals 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19397/10 a 314-19452/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de cooperatives de transport per carretera que te-
nen l’autorització de transport en vigor del 2010 ençà
Tram. 314-19453/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) 
de cedir sòl municipal per a construir-hi un centre d’atenció 
primària
Tram. 314-19454/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sisena hora en els centres escolars de Barcelona
Tram. 314-19455/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges a Barcelona en el 
període 2007-2014
Tram. 314-19456/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Entorn, Engi-
nyeries i Serveis, en el període 2011-2014
Tram. 314-19457/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Dribbling en 
el període 2011-2014
Tram. 314-19458/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Novatec 
Asesoría en el període 2011-2014
Tram. 314-19459/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació de Josep Maria Calmet per part de l’Institut Ca-
talà de l’Energia
Tram. 314-19460/10
Formulació p. 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme arran dels comentaris d’usuaris de 
xarxes socials sobre la mort d’un mosso d’esquadra que va 
ésser atropellat a Sant Quirze del Vallès
Tram. 314-19461/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retribucions de la directora de l’Institut Català d’Energia en 
el període 2011-2014
Tram. 314-19462/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda d’immobles de la Generalitat del 2010 ençà
Tram. 314-19463/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts de la Unió Europea per a la urbanització del sector de 
la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19464/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts del Fons Feder per a la urbanització del sector de la 
Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19465/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts del programa de la Unió Europea Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas per a la 
urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-19466/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts d’altres administracions per a la urbanització del sector 
de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19467/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts propis per a la urbanització del sector de la Coma, de 
Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19468/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat de la gestió de residus de l’abocador de Can Carre-
ras al de Can Balasc, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-19469/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla de reforma de l’Institut Antoni Cumella, de Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-19470/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un centre de formació professional a Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-19471/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
nevada del 4 de febrer de 2015 i sobre la situació de conflicte 
en el Cos de Bombers Voluntaris
Tram. 314-19472/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans d’igualtat de la Generalitat, les seves empreses i els or-
ganismes que en depenen
Tram. 314-19473/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de publicació de les dades relatives al compliment de 
la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes
Tram. 314-19474/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment del principi de presència equilibra-
da d’homes i dones en els nomenaments i les designacions 
dels càrrecs de responsabilitat de la Generalitat
Tram. 314-19475/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
percentatges i les xifres absolutes de presència de dones i 
homes en els consells i òrgans de govern de la Generalitat
Tram. 314-19476/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals s’ha reduït la presència de dones als òr-
gans de decisió de la Generalitat
Tram. 314-19477/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dimissió dels caps i sotscaps dels bombers voluntaris de 
la província de Lleida
Tram. 314-19478/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), del 12 de 
febrer de 2015
Tram. 314-19479/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vil·la romana de Centcelles, de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19480/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fracàs escolar a Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19481/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges ocupats il·legalment a Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19482/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presència de Constantí (Tarragonès) en els pressupostos de 
la Generalitat del 2010 ençà
Tram. 314-19483/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya a Cons-
tantí (Tarragonès)
Tram. 314-19484/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
municipis disposats a acollir instal·lacions especials
Tram. 314-19485/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels residus tractats a la planta incineradora de resi-
dus industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19486/10
Formulació p. 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de les emissions de la planta incineradora de residus 
industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19487/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estabilitat laboral en instal·lacions especials com la planta 
incineradora de residus industrials de Constantí (Tarrago-
nès)
Tram. 314-19488/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució d’una comissió mixta amb la direcció de l’em-
presa Sarp per a fer un seguiment de la planta incineradora 
de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19489/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compensació a l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès) per 
la pèrdua dels ingressos derivats de la planta incineradora 
de residus industrials
Tram. 314-19490/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de compensacions de l’Ajuntament de Constan-
tí (Tarragonès) per la pèrdua dels ingressos derivats de la 
planta de residus industrials
Tram. 314-19491/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de control del brot de sarna que afecta la població 
de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19492/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de casos de sarna entre la població de cabra his-
pànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19493/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detecció del primer cas de sarna entre la població de cabra 
hispànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19494/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de les mostres que van confirmar la presència de 
sarna entre la població de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19495/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural va tenir coneixement de la 
detecció del primer cas de sarna entre la població de cabra 
hispànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19496/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa de les mesures de control del brot de sar-
na que afecta la població de cabra hispànica del Parc Natu-
ral dels Ports
Tram. 314-19497/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització per a abatre exemplars de cabra hispànica 
afectats de sarna a la Reserva Nacional de Caça dels Ports
Tram. 314-19498/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes amb altres administracions sobre les mesures de 
control del brot de sarna que afecta la població de cabra his-
pànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19499/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diligència en la detecció i posada en marxa de mesures de 
control del brot de sarna que afecta la població de cabra his-
pànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19500/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
repercussions de la sarna sobre la població de cabra hispà-
nica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19501/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acomiadaments de directius del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-19502/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Directiva 2012/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
del 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació ens els 
procediments penals
Tram. 314-19503/10
Formulació p. 90
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els incompliments amb els ens 
locals
Tram. 310-00456/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el pla de reindustrialització del 
Solsonès
Tram. 310-00457/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el funcionament i les garanties 
d’eficiència del servei d’emergències 112
Tram. 310-00458/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Protocol marc i orientacions 
d’actuació contra els maltractaments a les 
persones grans
Tram. 310-00459/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió del medi natural
Tram. 310-00460/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la pobresa energètica
Tram. 310-00461/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment dels acords del 
debat general sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats, del març de 2014
Tram. 310-00462/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la garantia juvenil
Tram. 310-00463/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació del títol de trans-
port T-10/120 de connexió entre les comar-
ques de Girona i Barcelona
Tram. 310-00464/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els reportatges de Televisió 
de Catalunya amb relació a les estructures 
d’estat
Tram. 310-00465/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el pagament de serveis i presta-
cions sanitaris
Tram. 310-00466/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades en serveis i ajuts 
socials
Tram. 310-00467/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la seva es-
tada el 2003 en la inauguració del port fluvial 
de Rosario (Argentina) i les seves declara-
cions en la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 317-00267/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’atenció a 
les polítiques socials bàsiques i l’economia 
especulativa i sobre la voluntat de crear es-
tructures d’estat i el desmantellament de les 
existents
Tram. 317-00268/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
del sistema sanitari públic
Tram. 317-00269/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
preses pel Govern els darrers dos anys amb 
relació a les estructures bàsiques d’estat, 
les polítiques socials i la lluita contra la cor-
rupció i sobre les mesures que cal prendre 
en aquest sentit abans de les eleccions del 
27 de setembre
Tram. 317-00270/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el compli-
ment pel Govern dels acords aprovats pel 
Parlament
Tram. 317-00271/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les priori-
tats del Parlament fins al finiment de la legis-
latura per al compliment dels deu projectes 
estratègics del Govern
Tram. 317-00272/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
preses pel Govern per a millorar l’ocupació i 
el nivell de vida dels catalans
Tram. 317-00273/10

Substanciació

Sessió 49, tinguda el 18.02.2015, DSPC-P 96.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions patrimonials per res-
ponsabilitat de l’Administració en el sector 
sanitari
Tram. 314-13323/10

Resposta del Govern
Reg. 105402 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-13323/10 us 
adjunto la informació sol·licitada en l’annex.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de la mútua Adeslas entre 
els treballadors de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-13832/10

Resposta del Govern
Reg. 105403 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-13832/10 us 
informo del següent:

L’Hospital Universitari de Bellvitge disposa a la seva 
intranet d’un espai per a promocions beneficioses per 
als seus professionals, tant assistencials como no assis-
tencials, així com també d’un espai on els propis pro-
fessionals poden efectuar anuncis breus a la resta de 
personal de l’hospital. Aquest tipus de promocions són 
similars a les que efectuen els col·legis professionals, 
tant mèdic com d’infermeria.

Pel que fa al cas que ens ocupa, es tracta d’una promo-
ció efectuada pel Col·legi Oficial d’Infermers i Infer-
meres de Barcelona (COIB). Un cop verificada la in-
formació de l’acord del COIB amb l’asseguradora, des 
del centre hospitalari es va enviar aquesta informació 
als comandaments infermers, que són un grup restrin-
git de professionals dins l’hospital.

Barcelona, 2 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les infeccions nosoco-
mials
Tram. 314-16561/10

Resposta del Govern
Reg. 105404 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-16561/10 
i 314-16567/10 a 314-16569/10 us informo del següent:

Les infeccions relacionades amb l’assistència sanità-
ria (IRAS) provoquen un augment de la morbiditat, la 
mortalitat i la durada de l’estada hospitalària, així com 
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un augment dels costos de salut per als pacients, les se-
ves famílies i el sistema de salut. També condueixen a 
produir discapacitat a llarg termini i un augment de la 
resistència dels microorganismes als antimicrobians. 
L’any 2011, l’OMS va impulsar un informe on es va 
analitzar la càrrega de les infeccions hospitalàries no 
només en els països d’alts ingressos, on disposem d’es-
timacions publicades per diversos estudis, sinó també 
als països d’ingressos baixos i mitjans, on es dispo-
sa de poques dades. Les Infeccions hospitalàries tenen 
una enorme càrrega econòmica.

Prenent com a base d’estimació actualitzada dels cos-
tos associats amb les IRAS una revisió sistemàtica de 
la literatura publicada per Zimlichman, als EUA ca-
da any aproximadament 1,7 milions de pacients patei-
xen una infecció relacionada amb l’assistència sanità-
ria, de les quals prop de 100.000 moren. El cost anual 
estimat directe del conjunt d’IRAS més prevalents és 
de 28 a 45 mil milions de dòlars. Les bacterièmies re-
lacionades amb catèters vasculars foren les més cos-
toses, amb una cost estimat de 45.814 $ seguit de les 
pneumònies relacionades amb la ventilació mecànica 
amb 40.144 $, les infeccions de localització quirúrgi-
ca amb 20.785 $ i les infeccions per Clostridium amb 
11.285 $. Amb dades de 2009, quan aproximadament 
34,7 milions d’adults van rebre atenció hospitalària 
(per un total de 165 milions de dies-pacient), el cost 
anual total de les 5 infeccions va ser 9.800 milions de 
dòlars.

La prevalença d’infeccions hospitalàries a Europa es 
situa al voltant de 7,1%, amb més de 4 milions de pa-
cients afectats per aproximadament uns 4,5 milions 
d’episodis d’infeccions hospitalàries anuals i que com-
porten 16 milions de dies extres d’estada hospitalà-
ria i 37.000 morts atribuïbles. A l’informe de l’OMS 
i d’acord amb un informe del Centre Europeu per a la 
Prevenció i Control de Malalties (ECDC), 4 d’aques-
tes infeccions representen aproximadament 7.000 mi-
lions d’euros l’any a Europa, tenint en compte només 
els costos directes. Per exemple, els costos associats 
addicionals d’un episodi d’infecció relacionada amb 
catèter vascular a Europa van oscil·lar entre els 4.200 € 
i els 13.030 €, el que representa uns costos anuals per 
als sistemes sanitaris de 54 milions d’euros al Regne 
Unit i 130 milions d’euros a França.

Els programes de vigilància d’infeccions nosocomials, 
com el Programa VINCat, centralitzen la informació 
relacionada amb l’evolució d’aquestes infeccions, però 
no tenen al seu abast poder mostrar amb detall l’evolu-
ció de les estades hospitalàries ni dels costos econòmics 
que se’n deriven, a no ser que desenvolupin estudis pun-
tuals en relació amb infeccions específiques.

Certament, és ben conegut que les infeccions nosoco-
mials perllonguen l’estada hospitalària i augmenten 
els costos. L’anàlisi de les tendències de les taxes de 
les principals infeccions nosocomials pot ser, doncs, 
un indicador indirecte d’aquestes estades, assumint 

que l’evolució de les primeres es pot associar a un 
comportament anàleg de les segones pel que fa al seu 
signe i intensitat.

A l’annex es pot observar l’evolució de les taxes de 
les principals infeccions nosocomials incloses en els 
objectius de vigilància del programa VINCat des de 
l’any 2008 fins l’any 2013.

Les taxes de prevalença d’infecció nosocomial actual 
i les d’infecció de localització quirúrgica (ILQ) en ci-
rurgia colorectal s’han mantingut estables, amb una 
tendència a la disminució. També es mostren estables 
les taxes de Sarm i les de C. difficile, destacant el fet 
de que aquestes es troben unes tres vegades per sota de 
les reportades als EUA i a la majoria de països de la 
UE. Per altra banda, les taxes de bacterièmia de CVC, 
dins i fora de les unitats de cures intensives (UCI), les 
taxes de pneumònia associada a la VM i les taxes de 
ILQ de cirurgia protètica han disminuït de forma sig-
nificativa. En cap indicador s’ha produït un augment 
de les taxes.

Les taxes de les principals infeccions nosocomials han 
mostrat una tendència a la disminució, de la qual cosa 
es pot inferir que les estades derivades d’aquestes in-
feccions i els costos econòmics associats també hau-
ran davallat.

Assignant a cada tipus d’infecció el cost econòmic 
indicat al treball de revisió sistemàtica publicat per 
Zimlichman, s’ha realitzat una estimació econòmica 
de l’evolució dels costos associats a la bacterièmia de 
CVC i a la ILQ de les principals intervencions qui-
rúrgiques que es fan als nostres centres. S’ha de tenir 
present que tant el nombre de procediments quirúr-
gics sotmesos a vigilància com el nombre total d’esta-
des han anat augmentant any rere any, el que fa que el 
nombre total d’infeccions pugui haver augmentat mal-
grat que la taxa ajustada hagi disminuït.

A l’annex es mostra també l’estimació dels costos de-
rivats de dues de les infeccions nosocomials més relle-
vants (la bacterièmia de CVC i les infeccions de loca-
lització quirúrgica), de les quals es torna a despendre 
l’elevat cost econòmic anual d’aquestes infeccions (al 
voltant de 40 milions d’euros anuals), així com l’estal-
vi presumiblement produït per la implantació del pro-
grama VINCat i altres mesures de prevenció.

Barcelona, 2 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les infeccions pel virus 
del papil·loma humà en el període 2003-2013
Tram. 314-16562/10

Resposta del Govern
Reg. 105405 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-16562/10 
a 314-16564/10 us informo del següent:

Mitjançant estudis multicèntrics, s’ha establert una 
prevalença del 3% ajustada per edat: 7% per sota de 25 
anys, 2,5% entre 25 i 34 i entre 35-44, 1% entre 45 i 54 
i 1,5% entre 55 i més anys. Aquest estudi es va efectu-
ar en una mostra representativa de dones de Barcelo-
na. Altres estudis en mostres per a tota Espanya donen 
xifres diferents de prevalença, més elevades.

El Departament de Salut disposa d’estadístiques de 
patologies oncològiques derivades del virus del papil-
loma humà (VPH), realitzant vigilància a nivell epide-
miològic (tant en l’àmbit oncològic com en l’àmbit de 
les malalties de transmissió sexual).

1. Les estadístiques de l’àmbit oncològic estan dispo-
nibles al Canal Salut Càncer on es poden consultar les 
dades relatives a càncer de cèrvix i càncer oral i de 
faringe.

2. Pel que fa a les malalties de transmissió sexual, el 
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre el VIH/SIDA 
de Catalunya (CEESCAT) és l’ens que s’encarrega del 
monitoratge de les ITS/VIH/SIDA. Es poden consul-
tar les dades al següent informe: «Vigilància epide-
miològica sentinella de les infeccions de transmissió 
sexual (ITS) a Catalunya» disponible al següent en-
llaç: http://www.ceeiscat.cat/documents/2013_ITS_
sentinella.pdf

El VPH pot infectar tant a homes com a dones. Mal-
grat que la major càrrega de malaltia produïda pel 
VPH és la patologia cervical, el virus també està as-
sociat amb d’altres afeccions (per exemple, berrugues 
anogenitals i càncers de penis (homes), anal i d’orofa-
ringe. Hi ha evidència que suggereix que la vacunació 
de nens i homes contra el VPH és beneficiosa per a 
la prevenció d’aquestes patologies relacionades amb el 
VPH en la població masculina, tot i que el temps de 
seguiment d’aquests estudis és curt.

La vacunació contra el VPH a Catalunya, com tam-
bé al conjunt de l’Estat es va acordar l’any 2007, amb 
una indicació única: la vacunació sistemàtica de les 
noies per a la prevenció del càncer de cèrvix. La dar-
rera revisió sobre les recomanacions de la vacunació 
del VPH elaborada per la Ponència de Programes i re-

gistre de vacunacions de la Comissió de Salut Pública 
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es 
va aprovar al gener de 2013, en aquesta revisió tampoc 
es contempla la vacunació sistemàtica dels adolescents 
de sexe masculí, ni cap estratègia de vacunació adre-
çada a grups de risc.

A Catalunya es manté l’estratègia de vacunació adre-
çada a les noies de 11-12 anys (a sisè de primària). 
Aquesta estratègia va ser adoptada l’any 2008 amb 
l’Assessorament del Consell assessor de vacunacions 
i també reafirmada el 2013 amb aquest assessorament. 
Fora d’aquesta indicació, aquest any 2014 s’ha afegit 
la vacunació contra el VPH finançada per l’adminis-
tració en dones infectades pel VIH fins als 26 anys 
d’edat.

A Europa les recomanacions de la vacunació del VPH 
són diverses i varien segons els estats, tot i així, de tota 
manera l’European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) ha publicat una guia sobre la utilit-
zació d’aquestes vacunes a Europa actualitzada l’any 
2012 (Introduction of HPV vaccines in European Union  
countries - an update). El document conclou que l’evi-
dència científica sobre l’eficàcia i seguretat de la vacu-
na contra el VPH en els homes és prometedora, però 
necessita ser reforçada per nous estudis i mitjançant 
seguiment dels assaigs que hi ha en marxa. Concre-
tament, no es disposa de dades sobre l’eficàcia de la 
vacuna del VPH en la prevenció dels càncers de penis 
i orofaringi. No obstant això, l’evidència actual sugge-
reix que les vacunes contra el VPH en els nois i els ho-
mes són beneficioses en la prevenció de les malalties 
relacionades amb el VPH en la població masculina.

L’abril de 2014 l’ECDC va publicar una revisió de 
l’evidència sobre aquest tema (HPV vaccination in EU 
countries: review of new evidence), que en la seva con-
clusió afirma que les dades de seguiment dels estudis 
en curs de VPH en nens i homes ajudaran a explorar 
noves estratègies de vacunació i poden canviar les re-
comanacions futures respecte a la vacunació contra 
el VPH en molts països. No obstant això, la guia de 
l’ECDC publicada al setembre de 2012 segueix sent 
vàlida. L’ECDC està treballant en la revisió de la guia 
per tal que es tinguin en compte els nous estudis i el 
seguiment de les dades d’assaigs en curs.

Quan als EEUU, l’Advisory Committee on Immuniza-
tion Practices (ACIP) va actualitzat les recomanacions 
de vacunació contra el VPH l’agost de 2014. En aques-
tes recomanacions s’aconsella la vacunació sistemàti-
ca de nois i noies als 11-12 anys. També es recomana 
la vacunació a les dones fins als 26 anys i als homes 
fins als 21 anys d’edat, que no han estat vacunats prè-
viament. Els homes de 22 a 26 anys també poden ser 
vacunats. Pel que fa als homes que tenen sexe amb ho-
mes, l’ACIP considera que tenen un elevat risc d’infec-
ció per VPH amb les patologies associades que com-
porta, incloent les berrugues anogenitals i càncer anal 
i recomana la seva vacunació amb vacuna tetravalent 

http://www.ceeiscat.cat/documents/2013_ITS_sentinella.pdf
http://www.ceeiscat.cat/documents/2013_ITS_sentinella.pdf
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com a la resta dels homes, i la vacunació fins l’edat de 
26 anys per als que no han estat vacunats prèviament.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis del Departament de Salut 
amb relació a les patologies oncològiques 
derivades del virus del papil·loma humà
Tram. 314-16563/10

Resposta del Govern
Reg. 105405 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16562/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’informe dels consells assessors 
de vacunacions amb relació a la vacunació 
contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-16564/10

Resposta del Govern
Reg. 105405 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16562/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les estades hospitalà-
ries per infeccions nosocomials en el perío-
de 2003-2013
Tram. 314-16567/10

Resposta del Govern
Reg. 105404 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16561/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels costos econòmics deri-
vats de les infeccions nosocomials en el pe-
ríode 2003-2013
Tram. 314-16568/10

Resposta del Govern
Reg. 105404 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16561/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’estalvi econòmic que ha 
generat el Programa de vigilància de les in-
feccions nosocomials als hospitals de Cata-
lunya
Tram. 314-16569/10

Resposta del Govern
Reg. 105404 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16561/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal dels centres sanitaris que 
ha rebut formació sobre l’Ebola
Tram. 314-16734/10

Resposta del Govern
Reg. 105406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-16734/10 a 
314-16741/10 us informo del següent:

Els percentatges de personal sanitari i no sanitari (ad-
ministratiu i de neteja) a Catalunya que, a 1 de de-
sembre de 2014, havia rebut formació sobre la febre 
hemorràgica pel virus de l’Ebola (FHVE), per línia 
assistencial i per regió sanitària es mostra a l’annex. 
En el cas del SEM, a mitjan novembre el percentatge  
de personal format era del 91,85%, així com el 100% de  
formadors de les empreses de transport sanitari ur-
gent. La majoria de professionals del sector salut que 
ha rebut formació sobre la FHVE ha assistit a les ses-
sions formatives que l’Institut Català de la Salut ha im-
partit. Aquestes sessions, a les quals han assistit més 
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de 9.000 professionals, es composen d’una part gene-
ral de 2 hores i mitja, i d’una part pràctica de 4 hores.

L’estratègia de formació dels professionals sanitaris i 
auxiliars dels centres assistencials es caracteritza per 
estar fonamentada en el procediment d’actuació da-
vant de la possible aparició d’un cas sospitós de la ma-
laltia, basat en el protocol de vigilància i control apro-
vat per la Comissió de Salut Pública estatal el juliol de 
2013, així com al document de recomanacions per al 
personal sanitari en contacte amb casos confirmats o 
sospitosos per la FHVE. Els objectius de l’aprenentat-
ge són: conèixer el comportament clínic de la FHVE, 
identificar i reconèixer les zones d’epidèmia activa 
de la malaltia, conèixer els mecanismes d’identifica-
ció i notificació de la FHVE, conèixer els supòsits 
per contactar amb les autoritats sanitàries, conèixer 
els mecanismes de contagi de la malaltia, conèixer els 
meca nismes de prevenció davant un possible contagi, 
identificar els equips de protecció necessaris segons 
els escenaris assistencials, i conèixer l’existència del 
protocol de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT) enfront la FHVE i l’adaptació a l’àmbit de 
l’assistència primària i l’assistència hospitalària.

Pel que fa als recursos materials disponibles a l’aten-
ció primària, als hospitals d’aguts i al SEM, es mos-
tren a l’annex.

L’ASPCAT ha elaborat un document que recull un 
conjunt de recomanacions de control d’infecció quan 
es proporciona assistència sanitària directa i no direc-
ta a malalts confirmats o sospitosos d’FHVE, així com 
les actuacions a dur a terme en el professional que re-
torna d’una àrea afectada per la malaltia. La seva ela-
boració, basant-se en directrius internacionals, es va 
iniciar el mes de març passat. Així mateix, també ha 
elaborat i actualitzat un procediment d’actuació davant 
de la possible aparició d’un cas sospitós de la malaltia, 
basat en el protocol de vigilància i control aprovat per 
la Comissió de Salut Pública estatal el juliol de 2013, 
amb l’objectiu de garantir la detecció i el diagnòstic 
precoç d’un possible cas per tal d’adoptar de manera 
immediata les mesures de control adequades i evitar 
l’aparició de casos secundaris.

La Subdirecció general de Salut Laboral com a òr-
gan de la Secretaria de Salut Pública, ha participat 
mitjançant el comitè estratègic en el disseny de les 
actuacions a implementar en la gestió de l’Ebola, tot 
coordinant-se amb les subdireccions de Vigilància 
Epidemiològica i Protecció de la Salut en la resposta 
a la situació d’aquesta alerta en salut pública. Actual-
ment participa en el comitè creat per l’Agència de sa-
lut Pública per a l’anàlisi i seguiment del virus Ebola 
i participa com a membre representant de Catalunya, 
en la ponència de salut laboral del Consell Interter-
ritorial del Sistema Nacional de Salut del Ministeri  
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Les actuacions de  
les Unitats de Salut Laboral en relació a l’Ebola, s’han 
orientat a: garantir la detecció i diagnòstic precoç  

d’un possible cas d’FHVE, l’adopció de les mesures de  
prevenció i control adequades per evitar l’aparició  
de casos secundaris (equips de protecció individual), 
notificació de casos als serveis de vigilància epidemio-
lògica, estudi i maneig de contactes, gestió i trasllat 
de casos sospitosos, maneig post-mortem dels casos, 
neteja i desinfecció dels espais, i difusió de la informa-
ció, comunicació i suport als professionals de la salut 
laboral, entre d’altres.

Quant a la formació liderada pel Departament de Sa-
lut als actors comunitaris que poden participar davant 
d’un cas sospitós en infecció o confirmat d’Ebola, en 
la situació d’alerta actual de Catalunya, a data d’avui, 
es considera que cal prioritzar la formació en l’àmbit 
assistencial o relacionat. En aquests moments, no està 
justificada la formació en la implantació de l’esmentat 
protocol d’altres actors comunitaris, com les empreses 
de transport públic, i sí la informació sobre aquesta 
malaltia, informació elaborada i accessible a la pàgina 
web del Departament de Salut. Així mateix, el Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals de les empreses fu-
neràries està desenvolupant la formació especifica per 
al seu àmbit, que inclou informació i ensinistrament 
en la col·locació i retirada dels equips de protecció in-
dividual. En relació a la formació del personal d’ae-
roports, cal recordar que aquest personal depèn orgà-
nicament de Sanitat Exterior, tot i que ens consta que 
dins del seu àmbit també han estat formats. Finalment, 
en resposta al mandat de l’OMS, s’ha elaborat infor-
mació acurada i pertinent sobre aquesta malaltia i con-
sells als viatgers sobre les mesures per reduir l’expo-
sició al virus Ebola que es poden consultar al web del 
Departament de Salut.

Els protocols d’actuació post mortem davant de casos 
sospitosos d’FHVE tenen com a objectiu adoptar les 
mesures necessàries per garantir un correcte tracta-
ment d’un difunt de manera que es realitzin amb un 
alt nivell de seguretat i protecció del personal sanitari 
i del personal de les empreses i serveis funeraris, al 
mateix temps que es garanteix la protecció de la ciuta-
dania i el medi ambient. Les actuacions que s’han de 
dur a terme en l’hipotètic cas de defunció d’un pacient 
amb FHVE estan recollides en el punt 11 d’actuacions 
post-mortem del procediment d’actuació davant casos 
sospitosos d’FHVE, versió de 22 d’octubre de 2014, de 
l’ASPCAT.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la durada de la formació sobre l’Ebola 
impartida al personal dels centres sanitaris
Tram. 314-16735/10

Resposta del Govern
Reg. 105406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16734/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les característiques de la formació so-
bre l’Ebola impartida al personal dels cen-
tres sanitaris
Tram. 314-16736/10

Resposta del Govern
Reg. 105406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16734/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos materials del personal 
dels centres sanitaris amb relació a l’Ebola
Tram. 314-16737/10

Resposta del Govern
Reg. 105406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16734/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de supervisió esta-
blerts per a casos d’Ebola
Tram. 314-16738/10

Resposta del Govern
Reg. 105406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16734/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper de les unitats de salut labo-
ral del sistema sanitari públic en la crisi de 
l’Ebola
Tram. 314-16739/10

Resposta del Govern
Reg. 105406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16734/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació del personal no sanitari 
que pot intervenir davant d’un cas d’Ebola
Tram. 314-16740/10

Resposta del Govern
Reg. 105406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16734/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols en cas de defunció per 
Ebola
Tram. 314-16741/10

Resposta del Govern
Reg. 105406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16734/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació del projecte miner d’Iber-
potash sobre l’espai d’interès natural de la 
serra de Castelltallat
Tram. 314-16748/10

Resposta del Govern
Reg. 105081 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-16748/10 us 
informo del següent:
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El Servei de Seguiment i Informació d’Activitats de 
la Direcció General de Qualitat Ambiental va emetre, 
l’11 de juny de 2014, un informe sobre el programa de 
restauració del permís d’exploració anomenat «Súria- 
Callús», als termes municipals de Súria, Sant Mateu 
de Bages, Aguilar de Segarra, Fonollosa i Callús (el 
Bages). Aquest informe té caràcter vinculant i es pro-
nuncia sobre la idoneïtat de les mesures de restauració 
i de protecció del medi ambient proposades, especifi-
cant la quantia de la fiança de restauració, el termini 
de la garantia i les mesures addicionals o modifica-
cions introduïdes.

El caràcter de l’informe és favorable i fixa unes pres-
cripcions tècniques que s’han de complir per part del 
titular de l’autorització. L’informe s’ha emès d’acord 
amb la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual 
s’estableixen normes addicionals de protecció dels 
espais naturals afectats per les activitats extractives, 
que es complementa amb el Decret 343/1983, de 25 
de juliol, sobre les normes de protecció del medi am-
bient aplicables a les activitats extractives i el Decret 
202/1994, de 14 de juny, pel que s’estableixen els cri-
teris per a la determinació de les fiances relatives als 
programes de restauració d’activitats extractives, en el 
tràmit de l’autorització substantiva i amb caràcter pre-
vi a la resolució.

D’altra banda, per a l’estudi del subsòl es poden utilit-
zar mètodes directes i indirectes. Els mètodes direc-
tes proporcionen una informació puntual del jaciment, 
poden consistir en sondatges o galeries pilot, i com-
porten la realització d’infraestructures més importants 
que les necessàries per a mètodes indirectes. Per a la 
realització d’exploració en grans superfícies de terreny 
s’utilitzen mètodes indirectes, especialment geofísics.

Els mètodes de prospecció geofísica més habituals 
són: els mètodes elèctrics, els magnètics, els gravimè-
trics i els sísmics.

– Els mètodes elèctrics no proporcionen informació 
geològica detallada per a les profunditats requerides 
per a aquest estudi, que són de l’ordre de 1.200 m o 
superiors.

– Els mètodes magnètics estan recomanats bàsicament 
per a l’exploració de materials magnètics, els quals no 
són objecte del present estudi ja que es tracta d’investi-
gar un jaciment de sals potàssiques.

– Els mètodes gravimètrics permeten determinar les 
grans infraestructures i diferenciar les sals d’altres 
materials, però no distingir les estructures geològi-
ques amb detall ni diferenciar entre els diferents tipus 
de sals.

– Els mètodes sísmics permeten assolir un nivell de 
detall que no proporcionen els anteriors mètodes.  
A més és l’únic mètode de prospecció geofísica que 
permet definir amb detall estructures, diferenciant en-

tre les de distinta densitat, per exemple la sal gemma i 
les sals potàssiques.

Per tant, el sistema més idoni, dels esmentats anterior-
ment, és el sísmic.

El projecte que ens ocupa s’utilitzarà la sísmica 3D en 
un àrea de forma rectangular, el que permetrà obtenir 
un model geològic detall 3D de la mateixa. A més al 
Nord d’aquesta àrea es realitzaran uns perfils sísmics 
2D, que permetran conèixer, de forma menys detalla-
da, la continuació cap al Nord de l’àrea d’investigació.

Aquesta metodologia de prospecció comporta una 
agressivitat molt baixa cap al terreny i, a més, com 
s’ha indicat en el primer punt disposa d’informe favo-
rable de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Des d’un punt de vista de la prevenció de danys, el cri-
teri és el previst en la Norma UNE 22.381 «Control de 
vibraciones producidas por voladuras». De les dades 
del projecte presentat s’observa que no es superarà el lí-
mit establert en la norma UNE 22.381 per a un grup III  
i baixa freqüència (la més restrictiva de totes) que és 
una velocitat de 4 mm/s.

Des del punt de vista de l’afecció per soroll de les de-
tonacions al subsòl es considera similar a la de els fei-
nes agrícoles mecanitzades.

Finalment, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de de-
sembre, de prevenció i control ambiental de les activi-
tats, es troben sotmeses al règim de declaració d’im-
pacte ambiental les activitats incloses en l’annex I.3 
(activitats extractives i les instal·lacions dels recursos 
explotats), en el cas que la investigació posés de mani-
fest l’existència d’un jaciment mineral que fos tècnica-
ment i econòmicament viable, qualsevol afecció al ter-
ritori d’aquesta possible explotació no es podria iniciar 
sense l’avaluació favorable de la Ponència Ambiental 
del Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció 
General de Qualitat Ambiental) que haurà d’aprovar 
la declaració d’impacte ambiental abans de que la Di-
recció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
emeti la seva resolució.

Barcelona, 6 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’àrees bàsiques de salut 
gestionades per l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-17257/10

Resposta del Govern
Reg. 105407 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
17257/10 a 314-17263/10 us informo del següent:

El nombre d’Àrees Bàsiques de Salut (ABS) i de pa-
cients atesos, gestionades per l’ICS i altres proveï-
dors, per regió sanitària i pel conjunt de Catalunya, i el 
seu pes relatiu sobre el total d’ABS, així com la llista 
d’ABS gestionades per proveïdors diferents de l’ICS, 
l’any de la darrera vegada que se’ls va adjudicar la ges-
tió i l’any en què finalitza aquesta, es mostren a l’annex.

Els procediments seguits per adjudicar la gestió de les 
ABS gestionades per proveïdors diferents de l’ICS, 
han estat, en tots els casos, de tramitació ordinària i 
procediment d’adjudicació obert.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de persones ateses per àrees 
bàsiques de salut gestionades per l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-17258/10

Resposta del Govern
Reg. 105407 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17257/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’àrees bàsiques de salut 
gestionades per proveïdors altres que l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 314-17259/10

Resposta del Govern
Reg. 105407 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17257/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones ateses 
en àrees bàsiques de salut gestionades per 
proveïdors altres que l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-17260/10

Resposta del Govern
Reg. 105407 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17257/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les àrees bàsiques de salut gestiona-
des per proveïdors altres que l’Institut Cata-
là de la Salut
Tram. 314-17261/10

Resposta del Govern
Reg. 105407 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17257/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els procediments per a l’assignació de 
les àrees bàsiques de salut gestionades per 
proveïdors altres que l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-17262/10

Resposta del Govern
Reg. 105407 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17257/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de la gestió assignada a 
les àrees bàsiques de salut gestionades per 
proveïdors altres que l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-17263/10

Resposta del Govern
Reg. 105407 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17257/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del Departament de Salut 
del Pla director de salut mental i addiccions 
del 2013 i les previsions per al 2014 i 2015
Tram. 314-17599/10

Resposta del Govern
Reg. 105408 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
17599/10 a 314-017605 us informo del següent:

Les dades sol·licitades relatives als objectius estratè-
gics 2011-2015 del Pla director de salut mental i ad-
diccions; l’evolució del pressupost de salut mental i 
addiccions per línies de servei; l’evolució del consum 
d’envasos, cost, i nombre de persones amb prescripció 
de psicofàrmacs; l’evolució de la població coberta amb 
el Programa de Suport a l’atenció primària, i l’evolu-
ció de la incidència atesa en els centres de salut mental 
d’adults (CSMA) que tenen programa i els que no, es 
mostren a l’annex.

D’altra banda, els mecanismes de monitoratge i se-
guiment de les llistes d’espera que actualment té esta-
blerts el Servei Català de la Salut estan dirigits a les in-
tervencions quirúrgiques i determinats procediments, 
i no s’inclouen les llistes d’espera dels centres de salut 
mental. L’ordre de terminis de referència per a l’acces-
sibilitat a les prestacions sanitàries a càrrec del Servei 
Català de la Salut, actualment en tramitació, establirà 
els terminis de referència per a les consultes d’atenció 
especialitzada. Aquest ordre impulsarà el seguiment i 
la publicació progressius de les llistes d’espera en tots 
els recursos de salut mental.

Pel que fa a l’aplicació de la teràpia electroconvulsiva 
(TEC), el Departament de Salut, amb la col·laboració 
de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, 
la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i 
Terapèutica del Dolor, l’Associació Catalana d’Infer-
meria de Salut Mental i professionals del Servei de 
Seguretat dels Pacients, han elaborat la Guia de bo-
na pràctica clínica sobre teràpia electroconvulsiva. 
Aquesta Guia té com a objectiu general definir els cri-
teris i les decisions que representin la bona pràctica 
de la TEC en condicions de màxima qualitat assisten-
cial i seguretat tant per als pacients com per als pro-
fessionals implicats. Aquesta Guia ha comptat també 
amb el suport metodològic de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries (AQuAS). Les unitats on es rea-
litza la TEC han de disposar d’un protocol adaptat a 
les condicions de cada unitat i centre i en el qual s’es-
pecifiquin les condicions de seguretat, qualitat i digni-
tat per a una aplicació correcta de la TEC. El protocol 
que cada unitat elabori ha de consistir en un conjunt 
de normes d’actuació clínica que sigui de compliment 
obligatori en situacions o circumstàncies clíniques 
concretes. El protocol ha d’incloure elements de me-
surament i els indicadors d’avaluació, que permetin 
valorar si s’estan aconseguint els objectius establerts. 
Actualment el Departament de Salut està elaborant els 
indicadors d’avaluació que s’hauran d’incloure als pro-
tocols de les unitats.

Quant a l’evolució del les malalties mentals en el pe-
ríode 2008-2013, està publicada a les memòries d’ac-
tivitat que edita anualment el Servei Català de la Sa-
lut, que estan disponibles a l’enllaç: http://www20.
gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438c-
b6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnexoid=d57d30a8cf19a
310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchann
el=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRC-
RD&vgnextfmt=default.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnexoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnexoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnexoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnexoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnexoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnexoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost destinat a 
salut mental i addiccions en el període 2003-
2014
Tram. 314-17600/10

Resposta del Govern
Reg. 105408 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17599/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del consum de psicofàr-
macs del 2003 ençà
Tram. 314-17601/10

Resposta del Govern
Reg. 105408 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17599/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a l’atenció en 
centres de salut mental comunitària
Tram. 314-17602/10

Resposta del Govern
Reg. 105408 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17599/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols per als tractaments amb 
electroteràpies
Tram. 314-17603/10

Resposta del Govern
Reg. 105408 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17599/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les malalties mentals en 
el període 2008-2013
Tram. 314-17604/10

Resposta del Govern
Reg. 105408 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17599/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les visites a psicòlegs, 
psiquiatres i infermeres psiquiàtriques en el 
sistema d’atenció primària
Tram. 314-17605/10

Resposta del Govern
Reg. 105408 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17599/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos en què s’ha ac-
tivat el protocol de detecció de malnutrició 
infantil al Baix Llobregat el 2014
Tram. 314-17608/10

Resposta del Govern
Reg. 105224 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17608/10 
i 314-17609/10 us informo que durant l’any 2014, a la 



24 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 502

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 25

comarca del Baix Llobregat, igual que a la resta de 
Catalunya, s’ha donat continuïtat en la implementació 
del Protocol per a la detecció i seguiment de situacions 
d’especial dificultat en l’alimentació d’infants i adoles-
cents i el document que el desenvolupa.

Els serveis bàsics d’atenció social, els centres educa-
tius i els serveis sanitaris són les tres vies principals de 
detecció d’aquestes situacions i des de les quals s’in-
tervé de manera coordinada amb un seguiment espe-
cial des dels serveis socials bàsics de l’administració 
local.

La informació que aporten els ens locals de la comar-
ca del Baix Llobregat sobre el conjunt d’actuacions 
rea litzades durant el 2014 en relació a la prevenció, 
la detecció i l’atenció de les situacions de dificultat en 
l’alimentació d’infants i adolescents inclou totes aque-
lles accions que gestionen els ens locals i que abas-
ten tot tipus de recursos, com ara les ajudes d’urgèn-
cia social, l’entrega d’aliments o vals per comprar-los, 
beques menjador, entre d’altres, sense que necessà-
riament totes elles hagin estat detectades en base a 
l’esmentat protocol.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la via de detecció dels casos de mal-
nutrició infantil al Baix Llobregat
Tram. 314-17609/10

Resposta del Govern
Reg. 105224 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17608/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la presta-
ció per a joves extutelats del 2007 ençà
Tram. 314-17610/10

Resposta del Govern
Reg. 105225 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17610/10, 
314-17615/10 i 314-17621/10 us informo que podreu 
consultar la informació sol·licitada referent al nombre 
de prestacions per a joves extutelats a la taula següent:

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Barcelona ciutat noies 8 28 42 57 60 77 53 71
nois 10 38 46 49 76 73 78 76

Barcelona comarques noies 17 27 34 36 38 44 35 31
nois 8 26 24 29 23 37 33 45

Girona noies 1 5 8 8 14 12 13 8
nois 0 2 12 8 9 14 15 15

Lleida noies 3 5 4 12 11 10 10 7
nois 2 6 7 10 10 10 13 8

Tarragona noies 1 11 18 15 18 12 21 19
nois 3 14 10 16 24 17 22 18

Terres de l’Ebre noies 0 2 0 0 0 0 1 1
nois 0 0 2 1 0 2 0 0

L’import de la prestació per a joves extutelats de la 
Llei 13/2009, del 27 de juliol, de prestacions de caràc-
ter econòmic des de l’any 2007 al 2014 és el següent:

Període Quantia mensual

2007 531,70 €
gener-juny 2008 544,47 €
juliol-desembre 2008 552,44 €
2009 591,66 €
2010 663,98 €
2011 663,98 €
2012 663,98 €
2013 663,98 €
2014 663,98 €
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D’altra banda, la despesa total en prestacions per a 
joves extutelats des de l’any 2007 al 2014 ha estat la 
següent:

2007 17.017,40 €
2008 704.653,26 €
2009 1.864.148,13 €

2010 3.183.190,86 €
2011 3.783.664,49 €
2012 4.401.956,20 €
2013 4.826.209,23 €
2014* 4.433.635,73 €

* Fins novembre de 2014.

Barcelona, 6 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la pres-
tació per al manteniment de les despeses de 
la llar dels cònjuges o familiars supervivents 
del 2007 ençà
Tram. 314-17611/10

Resposta del Govern
Reg. 105226 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17611/10 us 
informo que podeu consultar la informació sol·licitada 
a la documentació annexa a aquesta resposta.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la pres-
tació complementària per a pensionistes de 
la modalitat no contributiva, per invalidesa o 
jubilació, del 2007 ençà
Tram. 314-17612/10

Resposta del Govern
Reg. 105227 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17612/10 us 
informo que podeu consultar la informació sol·licitada 
a la documentació annexa a aquesta resposta.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la pres-
tació per a atendre necessitats bàsiques del 
2007 ençà
Tram. 314-17614/10

Resposta del Govern
Reg. 105228 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17614/10 us 
informo que podeu consultar la informació sol·licitada 
a la documentació annexa a aquesta resposta.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació per a joves ex-
tutelats del 2007 ençà
Tram. 314-17615/10

Resposta del Govern
Reg. 105225 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17610/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació per al mante-
niment de les despeses de la llar dels cònju-
ges o familiars supervivents del 2007 ençà
Tram. 314-17616/10

Resposta del Govern
Reg. 105229 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17616/10 us 
informo que podeu consultar la informació sol·licitada 
a la taula següent:

Despeses de la llar 2007-2014

Any Quantia màxima mensual

2007 42
2008 44
2009 45
2010 45
2011 45
2012 45
2013 45
2014 45

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació complemen-
tària per a pensionistes de la modalitat no 
contributiva, per invalidesa o jubilació, del 
2007 ençà
Tram. 314-17617/10

Resposta del Govern

Reg. 105230 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17617/10 us 
informo que podeu consultar la informació sol·licitada 
a la taula següent:

Complement pensió no contributiva 2007-2014

Any Quantia màxima mensual

2007 93,00

2008 96,18
2009 98,10
2010 100,36
2011 103,28
2012 104,33
2013 106,43
2014 106,72

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació per a atendre 
necessitats bàsiques del 2007 ençà
Tram. 314-17619/10

Resposta del Govern

Reg. 105231 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17619/10 us 
informo que podeu consultar la informació sol·licitada 
a la taula següent:
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Prestació Necessitats bàsiques 2007-2014

Any Quantia màxima mensual

2007 448,61
2008 359,70
2009 464,83
2010 501,81
2011 516,40
2012 521,65
2013 532,15
2014 533,60

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat mitjana destinada a les 
prestacions que estableix la Llei 13/2006, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, 
del 2007 ençà
Tram. 314-17620/10

Resposta del Govern
Reg. 105232 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-17620/10, 
314-17622/10, 314-17623/10 i 314-17625/10 us informo 
que trobareu la informació sol·licitada a les taules se-
güents:

Complement de PNC 2007-2014

Any Import Beneficiaris Mitjana anual

2007 43.608.902,80 38.746 1125,507221
2008 51.806.085,90 41.695 1242,501161
2009 51.108.721,00 41.771 1223,545546
2010 51.414.633,19 41.162 1249,080054
2011 52.699.857,63 41.272 1276,891297
2012 53.516.307,85 41.139 1300,86555
2013 53.637.709,43 41.142 1303,721487
2014* 46.004.451,24 41.417 1110,762519

Despeses de la llar 2007-2014

Any Import Beneficiaris Mitjana anual

2007 4.827.499,92 21.579 223,7128653
2008 16.092.998,80 32.898 489,178637
2009 16.721.933,64 33.078 505,5303718
2010 15.369.298,42 31.590 486,5241665
2011 14.500.756,23 29.480 491,8845397
2012 13.426.688,01 27.634 485,8756608
2013 12.149.244,10 25.473 476,9459467
2014* 9.189.918,32 23.254 395,1973132

Necessitats bàsiques 2007-2014

Any Import Beneficiaris Mitjana anual

2007 42.275,52 26 1625,981538
2008 291.304,12 143 2037,091748
2009 778.073,23 309 2518,036343
2010 1.511.174,51 386 3914,95987
2011 2.845.399,63 645 4411,472295
2012 2.676.498,19 839 3190,105113
2013 2.787.015,18 917 3039,275005
2014* 2.586.322,64 956 2705,35841

* Dades a octubre 2014.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació per a 
joves extutelats del 2007 ençà
Tram. 314-17621/10

Resposta del Govern
Reg. 105225 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17610/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació per al 
manteniment de les despeses de la llar dels 
cònjuges o familiars supervivents del 2007 
ençà
Tram. 314-17622/10

Resposta del Govern
Reg. 105232 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17620/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació com-
plementària per a pensionistes de la modali-
tat no contributiva, per invalidesa o jubilació, 
del 2007 ençà
Tram. 314-17623/10

Resposta del Govern
Reg. 105232 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17620/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació per a 
atendre necessitats bàsiques del 2007 ençà
Tram. 314-17625/10

Resposta del Govern
Reg. 105232 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17620/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actiu de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2009
Tram. 314-17667/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-

nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
17667/10 a 314-17701/10 us informo del següent:

La Fundació Privada Sant Pau no pertany al sector 
públic de la Generalitat. La informació econòmica de 
l’esmentada unitat està disponible al web http://funda-
cioprivada-santpau.cat/ca/administracio/informacio-
economica-i-pressupostaria.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actiu de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2010
Tram. 314-17668/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actiu de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2011
Tram. 314-17669/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actiu de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2012
Tram. 314-17670/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

http://fundacioprivada-santpau.cat/ca/administracio/informacio-economica-i-pressupostaria
http://fundacioprivada-santpau.cat/ca/administracio/informacio-economica-i-pressupostaria
http://fundacioprivada-santpau.cat/ca/administracio/informacio-economica-i-pressupostaria
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actiu de la Fundació Privada Sant 
Pau el 2013
Tram. 314-17671/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’ingressos ordinaris de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2009
Tram. 314-17672/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’ingressos ordinaris de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2010
Tram. 314-17673/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’ingressos ordinaris de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2011
Tram. 314-17674/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’ingressos ordinaris de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2012
Tram. 314-17675/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’ingressos ordinaris de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2013
Tram. 314-17676/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre mitjà de treballadors de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2009
Tram. 314-17677/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre mitjà de treballadors de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2010
Tram. 314-17678/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre mitjà de treballadors de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2011
Tram. 314-17679/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre mitjà de treballadors de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2012
Tram. 314-17680/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre mitjà de treballadors de la 
Fundació Privada Sant Pau el 2013
Tram. 314-17681/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’ingressos de la Fun-
dació Privada Sant Pau que provenen de les 
administracions públiques el 2009
Tram. 314-17682/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’ingressos de la Fun-
dació Privada Sant Pau que provenen de les 
administracions públiques el 2010
Tram. 314-17683/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’ingressos de la Fun-
dació Privada Sant Pau que provenen de les 
administracions públiques el 2011
Tram. 314-17684/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’ingressos de la Fun-
dació Privada Sant Pau que provenen de les 
administracions públiques el 2012
Tram. 314-17685/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’ingressos de la Fun-
dació Privada Sant Pau que provenen de les 
administracions públiques el 2013
Tram. 314-17686/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la percepció per la Fundació Privada 
Sant Pau d’ingressos superiors a 60.000 eu-
ros provinents de les administracions públi-
ques el 2009
Tram. 314-17687/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la percepció per la Fundació Privada 
Sant Pau d’ingressos superiors a 60.000 eu-
ros provinents de les administracions públi-
ques el 2010
Tram. 314-17688/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la percepció per la Fundació Privada 
Sant Pau d’ingressos superiors a 60.000 eu-
ros provinents de les administracions públi-
ques el 2011
Tram. 314-17689/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la percepció per la Fundació Privada 
Sant Pau d’ingressos superiors a 60.000 eu-
ros provinents de les administracions públi-
ques el 2012
Tram. 314-17690/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la percepció per la Fundació Privada 
Sant Pau d’ingressos superiors a 60.000 eu-
ros provinents de les administracions públi-
ques el 2013
Tram. 314-17691/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la firma que ha auditat els comptes de 
la Fundació Privada Sant Pau del 2009
Tram. 314-17692/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la firma que ha auditat els comptes de 
la Fundació Privada Sant Pau del 2010
Tram. 314-17693/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la firma que ha auditat els comptes de 
la Fundació Privada Sant Pau del 2011
Tram. 314-17694/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la firma que ha auditat els comptes de 
la Fundació Privada Sant Pau del 2012
Tram. 314-17695/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la firma que ha auditat els comptes de 
la Fundació Privada Sant Pau del 2013
Tram. 314-17696/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la presentació de comentaris de 
l’auditoria de la Fundació Privada Sant Pau 
el 2009
Tram. 314-17697/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la presentació de comentaris de 
l’auditoria de la Fundació Privada Sant Pau 
el 2010
Tram. 314-17698/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la presentació de comentaris de 
l’auditoria de la Fundació Privada Sant Pau 
el 2011
Tram. 314-17699/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la presentació de comentaris de 
l’auditoria de la Fundació Privada Sant Pau 
el 2012
Tram. 314-17700/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la presentació de comentaris de 
l’auditoria de la Fundació Privada Sant Pau 
el 2013
Tram. 314-17701/10

Resposta del Govern
Reg. 105409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17667/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que l’Agència de Salut 
Pública ha informat els ajuntaments de Sa-
badell i Ripollet (Vallès Occidental) sobre el 
brot de legionel·losi
Tram. 314-17702/10

Resposta del Govern
Reg. 105410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
17702/10 a 314-17707/10 us informo del següent:

Des del mateix dia de la notificació del brot de legionel-
losi (15 de setembre a Sabadell i 17 de setembre a Ripo-
llet) l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), 
a través dels tècnics de l’Equip Territorial de Salut Pú-
blica del Vallès Occidental (ETSP), va tenir un continu 
contacte amb els tècnics municipals per compartir in-
formació i coordinar les actuacions, també es van cele-
brar reunions presencials els dies 2/10/2014, 26/10/2014, 
12/11/2014 i 26/11/2014, entre els tècnics de l’ETSP i 
els de l’Ajuntament de Sabadell, i els dies 18/09/2014  
i 13/10/2014 entre tècnics de l’ETSP i de l’Ajuntament 
de Ripollet. A banda d’aquests contactes tècnics conti-
nuats s’han mantingut els contactes específics que es re-
lacionen a continuació:

A Sabadell, el dia 3 d’octubre, el secretari de Salut 
Pública i la directora del Servei Regional de Barce-
lona (SRB) es van reunir amb la Junta de portaveus 
de l’Ajuntament. El dia 10 d’octubre, la directora del 
Servei Regional a Barcelona es va reunir amb l’alcal-
dia. La directora de l’SRB va contactar telefònicament 
amb la regidora de Salut i/o la cap de Servei de Salut 
de l’Ajuntament de Sabadell els dies 20/9, 21/9, 25/9, 
26/10 i 3/11, 17/12 i 22/12 per informar de l’evolució 
de les actuacions d’investigació del brot. El dia 23 de 
desembre, el secretari de Salut Pública i la directora 
de l’SRB es van reunir amb la Junta de portaveus de 
l’Ajuntament

A Ripollet, el dia 8 d’octubre, el secretari de Salut Pú-
blica es va reunir amb l’alcalde i la regidora de Sa-
lut. La directora de l’SRB va contactar telefònicament 
amb les regidories implicades de l’Ajuntament de Ri-
pollet els dies 21/09, 25/09, 20/10, 20/11, 26/11, 11/12 i 
16/12. El dia 23 de desembre el secretari de Salut Pú-
blica i la directora de l’SRB es van reunir amb la Junta 
de portaveus de l’Ajuntament.

El 16 de setembre, es va constituir i reunir una Comis-
sió de Seguiment multidisciplinària amb representants 
municipals, dels hospitals implicats i de l’Agència de 
Salut pública de Catalunya. Aquesta Comissió es va 
reunir en un inici diàriament i posteriorment amb la 

freqüència necessària per valorar l’evolució del brot i 
prendre decisions sobre les actuacions a realitzar.

La informació a la ciutadania es va realitzar a través 
d’actuacions comunicatives continuades als mitjans. 
Es van elaborar notes de premsa diàries, consensua-
des amb els ajuntaments, des del 16 setembre fins al 29 
setembre (inclosos festius i caps de setmana), disponi-
bles al web de l’ASPCAT i al web de Canal Salut. Es 
van realitzar 4 rodes de premsa en 10 dies (17, 18, 23 i 
25 setembre), i es va atendre als mitjans el dia 9 d’oc-
tubre. S’ha donat informació detallada de la situació a 
través dels webs Canal Salut i de l’ASPCAT i s’ha atès 
als mitjans de comunicació individualment.

De les actuacions practicades pels serveis d’inspecció 
de l’ASPCAT es constata que en algunes de les empre-
ses i instal·lacions inspeccionades no s’aplica adequa-
dament el programa de manteniment higienicosanitari 
de prevenció i control de la legionel·losi que requereix 
la normativa tant estatal com autonòmica. S’ha detec-
tat manca d’adequació dels programes de manteni-
ment de les instal·lacions, manca de registre de les acti-
vitats de control de les instal·lacions, de les operacions 
de manteniment higienicosanitari i de la neteja i de-
sinfecció de les instal·lacions i manca d’adopció d’al-
gunes mesures preventives efectives per l’eliminació 
o reducció de les zones brutes mitjançant un correcte 
disseny i manteniment de les instal·lacions i evitant les 
condicions que afavoreixen la supervivència i multipli-
cació de la legionel·la.

Ateses les irregularitats que es detecten en algunes ins-
tal·lacions en relació als programes de manteniment 
higienicosanitari i el registre d’aquestes actuacions, 
així com la dificultat per part dels serveis d’inspec-
ció de verificar el seu compliment, el Govern de la 
Generalitat està treballant per modificar i ampliar al-
guns aspectes regulats, com és la informació que ha de 
constar en el certificat de neteja i desinfecció, que es 
preveu que hagi de concretar molt més les actuacions 
que es porten a terme. D’altra banda, l’ASPCAT con-
tinuarà amb els programes de prevenció i control de la 
legionel·losi, d’acord amb el que disposa l’article 27 so-
bre inspecció sanitària del Decret 352/2004, de 27 de 
juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-
sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi. 
L’any 2015, els programes de control de l’ASPCAT 
s’aplicaran als següents tipus d’instal·lacions: torres de 
refrigeració i condensadors evaporatius, balnearis ter-
mals, xarxes d’aigua sanitària de centres sanitaris i so-
ciosanitaris, de residències geriàtriques, allotjaments 
turístics i centres esportius, especialment els que tin-
guin instal·lacions hidrotermals, i balnearis urbans.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que l’Agència de Salut Pú-
blica ha informat els ciutadans de Sabadell i 
Ripollet (Vallès Occidental) sobre el brot de 
legionel·losi
Tram. 314-17703/10

Resposta del Govern
Reg. 105410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17702/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que l’Agència de Salut 
Pública ha informat les organitzacions em-
presarials de Sabadell i Ripollet (Vallès Oc-
cidental) sobre el brot de legionel·losi
Tram. 314-17704/10

Resposta del Govern
Reg. 105410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17702/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que l’Agència de Salut Pú-
blica ha informat les organitzacions ciutada-
nes de Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental) 
sobre el brot de legionel·losi
Tram. 314-17705/10

Resposta del Govern
Reg. 105410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17702/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment dels protocols en el 
cas del brot de legionel·losi de Sabadell i Ri-
pollet (Vallès Occidental)
Tram. 314-17706/10

Resposta del Govern
Reg. 105410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17702/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les mesures per a evitar l’incom-
pliment dels protocols en casos com el del 
brot de legionel·losi de Sabadell i Ripollet 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-17707/10

Resposta del Govern
Reg. 105410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17702/10.

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual no s’han aprovat les 
subvencions sol·licitades per diversos ajun-
taments per a actuacions urgents en equi-
paments esportius
Tram. 314-17731/10 a 314-18009/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 105220 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 número 
de tramitació: 314-17731/10 a 314-18009/10, ambdues 
incloses, us trameto, en document annex, la informa-
ció facilitada per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Les sol·licituds de subvenció no admeses o desesti-
mades ho són atenent a les bases reguladores apro-
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vades a la Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer, 
per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades per a actuacions urgents d’adapta-
ció a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels 
equipaments esportius existents per a l’any 2014, i se 
n’aproven les bases reguladores (DOGC Núm. 6570 
del 26/02/2014).

Així mateix, us informo que les bases prioritzen la se-
guretat de la pràctica esportiva mitjançant el compli-
ment de la normativa tècnica del Pla director d’instal-
lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), 
aprovada pel Decret 95/2005, de 31 de maig.

De les sol·licituds desestimades, 37 ho han estat perquè 
no van completar la documentació requerida per poder 
ser avaluades, 7 per presentar la documentació fora de 
termini, 5 perquè el pressupost de l’actuació superava el 
màxim admès a una obra menor, (que és de 60.000 €),  
2 perquè l’obra requereix la redacció d’un projecte tèc-
nic i una altra perquè ha proposat una obra que incom-
pleix el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Alhora, cal 
tenir en compte les limitacions pressupostàries, que no 
han permès atendre totes les sol·licituds. 181 munici-
pis reunien les condicions per ser subvencionats, però 
l’avaluació de la documentació de l’actuació que pro-
posaven en la seva petició no ha assolit la puntuació 
suficient per ser escollida, que ha estat de 39,3 punts, 
d’acord amb els criteris establerts a les bases. 39 dels 
municipis dels quals es demana informació, sí que han 
estat subvencio nats, tot i que alguns d’ells no han fet 
l’obra i, per tant, no podran rebre la subvenció.

Finalment, us fem avinent que el Consell Català de 
l’Esport ha informat a cada ajuntament de manera in-
dividualitzada i raonada del motiu d’incompliment 
dels requeriments de les bases de la convocatòria i cap 
ajuntament ha exercit el seu dret a presentar recurs.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-17731/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
NT 314-17732/10, 314-17733/10, 314-17734/10, 314-
17735/10, 314-17736/10, 314-17737/10, 314-17738/10, 
314-17739/10, 314-17740/10, 314-17741/10, 314-
17742/10, 314-17743/10, 314-17744/10, 314-17745/10, 
314-17746/10, 314-17747/10, 314-17748/10, 314-
17749/10, 314-17750/10, 314-17751/10, 314-17752/10, 
314-17753/10, 314-17754/10, 314-17755/10, 314-
17756/10, 314-17757/10, 314-17758/10, 314-17759/10, 
314-17760/10, 314-17761/10, 314-17762/10, 314-
17763/10, 314-17764/10, 314-17765/10, 314-17766/10, 
314-17767/10, 314-17768/10, 314-17769/10, 314-
17770/10, 314-17771/10, 314-17772/10, 314-17773/10, 
314-17774/10, 314-17775/10, 314-17776/10, 314-
17777/10, 314-17778/10, 314-17779/10, 314-17780/10, 
314-17781/10, 314-17782/10, 314-17783/10, 314-
17784/10, 314-17785/10, 314-17786/10, 314-17787/10, 

314-17788/10, 314-17789/10, 314-17790/10, 314-
17791/10, 314-17792/10, 314-17793/10, 314-17794/10, 
314-17795/10, 314-17796/10, 314-17797/10, 314-
17798/10, 314-17799/10, 314-17800/10, 314-17801/10, 
314-17802/10, 314-17803/10, 314-17804/10, 314-
17805/10, 314-17806/10, 314-17807/10, 314-17808/10, 
314-17809/10, 314-17810/10, 314-17811/10, 314-
17812/10, 314-17813/10, 314-17814/10, 314-17815/10, 
314-17816/10, 314-17817/10, 314-17818/10, 314-
17819/10, 314-17820/10, 314-17821/10, 314-17822/10, 
314-17823/10, 314-17824/10, 314-17825/10, 314-
17826/10, 314-17827/10, 314-17828/10, 314-17829/10, 
314-17830/10, 314-17831/10, 314-17832/10, 314-
17833/10, 314-17834/10, 314-17835/10, 314-17836/10, 
314-17837/10, 314-17838/10, 314-17839/10, 314-
17840/10, 314-17841/10, 314-17842/10, 314-17843/10, 
314-17844/10, 314-17845/10, 314-17846/10, 314-
17847/10, 314-17848/10, 314-17849/10, 314-17850/10, 
314-17851/10, 314-17852/10, 314-17853/10, 314-
17854/10, 314-17855/10, 314-17856/10, 314-17857/10, 
314-17858/10, 314-17859/10, 314-17860/10, 314-
17861/10, 314-17862/10, 314-17863/10, 314-17864/10, 
314-17865/10, 314-17866/10, 314-17867/10, 314-
17868/10, 314-17869/10, 314-17870/10, 314-17871/10, 
314-17872/10, 314-17873/10, 314-17874/10, 314-
17875/10, 314-17876/10, 314-17877/10, 314-17878/10, 
314-17879/10, 314-17880/10, 314-17881/10, 314-
17882/10, 314-17883/10, 314-17884/10, 314-17885/10, 
314-17886/10, 314-17887/10, 314-17888/10, 314-
17889/10, 314-17890/10, 314-17891/10, 314-17892/10, 
314-17893/10, 314-17894/10, 314-17895/10, 314-
17896/10, 314-17897/10, 314-17898/10, 314-17899/10, 
314-17900/10, 314-17901/10, 314-17902/10, 314-
17903/10, 314-17904/10, 314-17905/10, 314-17906/10, 
314-17907/10, 314-17908/10, 314-17909/10, 314-
17910/10, 314-17911/10, 314-17912/10, 314-17913/10, 
314-17914/10, 314-17915/10, 314-17916/10, 314-
17917/10, 314-17918/10, 314-17919/10, 314-17920/10, 
314-17921/10, 314-17922/10, 314-17923/10, 314-
17924/10, 314-17925/10, 314-17926/10, 314-17927/10, 
314-17928/10, 314-17929/10, 314-17930/10, 314-
17931/10, 314-17932/10, 314-17933/10, 314-17934/10, 
314-17935/10, 314-17936/10, 314-17937/10, 314-
17938/10, 314-17939/10, 314-17940/10, 314-17941/10, 
314-17942/10, 314-17943/10, 314-17944/10, 314-
17945/10, 314-17946/10, 314-17947/10, 314-17948/10, 
314-17949/10, 314-17950/10, 314-17951/10, 314-
17952/10, 314-17953/10, 314-17954/10, 314-17955/10, 
314-17956/10, 314-17957/10, 314-17958/10, 314-
17959/10, 314-17960/10, 314-17961/10, 314-17962/10, 
314-17963/10, 314-17964/10, 314-17965/10, 314-
17966/10, 314-17967/10, 314-17968/10, 314-17969/10, 
314-17970/10, 314-17971/10, 314-17972/10, 314-
17973/10, 314-17974/10, 314-17975/10, 314-17976/10, 
314-17977/10, 314-17978/10, 314-17979/10, 314-
17980/10, 314-17981/10, 314-17982/10, 314-17983/10, 
314-17984/10, 314-17985/10, 314-17986/10, 314-
17987/10, 314-17988/10, 314-17989/10, 314-17990/10, 
314-17991/10, 314-17992/10, 314-17993/10, 314-
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17994/10, 314-17995/10, 314-17996/10, 314-17997/10, 
314-17998/10, 314-17999/10, 314-18000/10, 314-
18001/10, 314-18002/10, 314-18003/10, 314-18004/10, 
314-18005/10, 314-18006/10, 314-18007/10, 314-
18008/10 i 314-18009/10

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a reomplir el pantà de 
Sant Martí de Tous (Anoia)
Tram. 314-18018/10

Resposta del Govern
Reg. 105105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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 314-18018/10, 
314-18019/10 i 314-18020/10 us informo del següent:

A Sant Martí de Tous hi ha una important inversió fe-
ta en una infraestructura dissenyada per la captació 
d’aigua, però que estava sense poder-se utilitzar des de 
feia uns anys en haver-se detectat problemes tècnics. 
Ara, un cop solucionats i de forma acordada amb els 
regants i amb el municipi, es torna posar en funciona-
ment aquesta presa; tal i com es preveu al Pla de rega-
dius de Catalunya 2008-2020.

Els terminis de reompliment vindran determinats pel 
cabal d’entrada. La màxima velocitat d’emplenat pre-
vista és de 1 m per dia. Es calcula que la primera fase, 
fins a la cota 495, es podria completar durant el pre-
sent mes de febrer. Una vegada emplenada la primera 
fase es prendran les corresponents mesures per tal de 
poder comprovar el comportament de la Presa abans 
de continuar amb l’emplenat.

Finalment també es durà a terme un seguiment de la 
qualitat de l’aigua recollida per tal de controlar el bon 
comportament de la Presa i per tal de garantir-ne l’es-
tanqueïtat.

Barcelona, 5 de febrer de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis per a reomplir el pantà de 
Sant Martí de Tous (Anoia)
Tram. 314-18019/10

Resposta del Govern
Reg. 105105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18018/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir l’estan-
quitat del pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)
Tram. 314-18020/10

Resposta del Govern
Reg. 105105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18018/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol per a capturar un grup de 
gossos ferals presents en diverses pobla-
cions del Segrià
Tram. 314-18037/10

Resposta del Govern
Reg. 105106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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 314-18037/10 us 
informo del següent:

A l’Ajuntament de Serós, d’acord amb el que estableix 
l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2008, se li va ex-
pedir autorització excepcional per a la captura amb ar-
ma de foc, atès que va manifestar i justificar per escrit 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Ali-
mentació i Medi Natural, que la immobilització a dis-
tància no havia estat possible.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Ali-
mentació i Medi Natural no va avisar ni lliurar cap au-
torització de captura amb arma de foc a associacions o 
societats de caçadors, sinó que va autoritzar excepcio-
nalment a l’Ajuntament de Seròs arran de la seva sol-
licitud, d’acord amb el que estableix l’article 19.2 del 
Decret legislatiu 2/2008 i nominalment a les persones 
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físiques concretes que van ser proposades per escrit 
pel propi Ajuntament i identificades amb nom, cog-
noms i NIF, i amb permís d’armes vigent.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural es va reunir amb l’ajuntament 
a través dels Serveis Territorials de Lleida i en cap mo-
ment no hi ha hagut contacte amb cap associació de 
caçadors ni tampoc amb el director del CAAC, donat 
que es tracta d’una competència municipal i per tant 
les relacions amb les protectores d’animals les realitza 
directament cada ajuntament.

Després dels fets i mitjançant altra autorització excep-
cional de data 12 de novembre, es van poder capturar 
en viu 5 cadells i dos exemplars adults. A més, es van 
capturar amb arma de foc, dos exemplars adults.

Pel que fa a l’ensalvatgiment dels gossos, es va diagnos-
ticar per les fotografies i senyals de les ovelles mortes 
pels atacs, aportats com a documentació complementà-
ria en la sol·licitud feta per l’Ajuntament de Seròs; així 
com per la dificultat en detectar i identificar els exem-
plars que van originar els atacs al ramat d’ovelles. Pel 
comportament i pel modus operandi dels exemplars 
que van causar els atacs, es va diagnosticar que es trac-
taven de gossos ensalvatgits.

Per tal d’evitar que la ciutadania actuï sense autorit-
zació fent batudes per enverinar els gossos, des del 
Departament, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural i mitjançant el Cos d’Agents 
Rurals, s’intensificarà la vigilància a la zona amb les 
patrulles preventives ordinàries, més un reforç espe-
cial de la unitat de verins del propi Cos d’Agents Ru-
rals a Lleida.

Quant al projecte de reglament per al desplegament 
de la Llei de Protecció dels Animals 2/2008 s’ha ha-
gut de refer i, per tant, s’ha redactat un nou esborrant 
durant el passat any 2014, on s’han incorporat nous 
criteris de tramitació i simplificació administrativa, 
nous criteris tècnics i noves figures legals que no que-
daven contemplats en el darrer projecte.

Pel que fa als pressupostos dels Ajuntaments pel 
2015 en aquesta matèria, és una competència prò-
pia d’aquests mentre que pel que fa al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, l’assignació pressupostària prevista pel 2015 
en aquesta matèria, és donar continuïtat a la destinada 
per aquest mateix concepte durant l’any 2014, i que ha 
estat de 440.000 euros.

Barcelona, 5 de febrer de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del cessament de la direc-
tora de l’Equip d’Atenció Primària de la Ràpi-
ta i Alcanar (Montsià)
Tram. 314-18052/10

Resposta del Govern
Reg. 105411 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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 314-18052/10 us 
informo del següent:

La decisió de cessar la directora de l’EAP La Ràpita-
Alcanar ha estat presa en exercici de la potestat dis-
crecional de l’òrgan que la va nomenar, d’acord amb 
el procediment legal establert a l’efecte, esdevenint un 
acte discrecional fonamentat en la manca de confiança 
que va motivar el nomenament i el manteniment de 
l’adequat funcionament del servei públic sanitari, en 
exercici de les potestats organitzatives legalment en-
comanades a l’Administració.

Atès que els empleats públics que presten serveis a 
l’EAP no són els subjectes que tenen atorgada aques-
ta facultat, el cessament de la directora de l’EAP La 
Ràpita-Alcanar és un acte administratiu conforme 
a dret, dictat a l’empara de la normativa aplicable, i 
d’acord amb un procediment que no preveu l’obligació 
de l’Administració de donar audiència al personal que 
hi presta serveis o de tenir en compte els seus interes-
sos particulars o les seves preferències sobre els in-
teressos generals, per tal d’assolir, mitjançant aquesta 
decisió de cessament, una millor organització de les 
seves estructures i dels serveis públics que l’ICS presta 
als seus usuaris.

L’anunci de la convocatòria per tal de proveir el lloc 
vacant reprodueix la previsió continguda en l’apartat 4  
de la Instrucció 04/2006, que estableix literalment que 
«el nomenament de personal interí serà possible de 
forma excepcional i per encàrrec de funcions de caràc-
ter temporal, en aquells casos en què les convocatòries 
de lliure designació publicades al DOGC o de provi-
sió urgent per encàrrec de funcions resultin desertes, 
per falta de candidat idoni amb la condició de personal 
amb nomenament fix».

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions aparegudes amb re-
lació a la possessió del 20% del capital del 
grup Ficosa
Tram. 314-18054/10

Resposta del Govern
Reg. 105439 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
aquesta pregunta es respon conjuntament amb la pre-
gunta escrita amb número de tramitació 314-18057/10, 
amb la informació següent:

El Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Ca-
talà de Finances fa constar al seu article 1 que és una 
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia 
sotmesa a l’ordenament jurídic privat.

Per tant, si aquest ens arribés a ser titular de participa-
ció significativa en una empresa privada, no implica-
ria que l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
pogués exercir els drets com a soci o accionista, sinó 
que seria la mateixa entitat la que els podria exercir.

Però, a més, aquest règim privat implica també la seva 
subjecció a l’article 83 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit:

«Artículo 83. Deber de reserva de información.

»1. Las entidades y demás personas sujetas a la nor-
mativa de ordenación y disciplina de las entidades de 
crédito están obligadas a guardar reserva de las infor-
maciones relativas a los saldos, posiciones, transaccio-
nes y demás operaciones de sus clientes sin que las 
mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto 
de divulgación.»

En conseqüència, les informacions confidencials que 
es reben a títol professional no poden ser divulgades 
a cap persona o autoritat, llevat que es tracti d’una in-
formació sumària o agregada, com la que per llei dóna 
l’Institut.

El deure de reserva que ha de respectar l’Institut Ca-
talà de Finances si vol mantenir la seva credibilitat i 
confiança en el mercat financer només pot permetre 
les excepcions que per llei s’admeten i amb l’abast que 
a la llei es preveuen. Una interpretació més ample,  
extra legem, abocaria la nostra entitat a vulnerar el 
dret a la intimitat dels prestataris i per extensió el deu-
re a mantenir la confidencialitat dels seus clients.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions econòmiques dels crè-
dits de l’Institut Català de Finances al grup 
Ficosa
Tram. 314-18057/10

Resposta del Govern
Reg. 105439 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18054/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la incorporació de 
l’adhesió a l’arbitratge de consum en els 
contractes de la Generalitat
Tram. 314-18068/10

Resposta del Govern
Reg. 105082 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18068/10 i 
314-18069/10, us informo del següent:

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 
22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, es van en-
degar per part de l’Agència Catalana del Consum una 
sèrie d’actuacions encaminades, entre altres, a donar 
compliment al que disposa l’article 133.4 de l’esmen-
tada Llei.

Durant el primer i segon trimestre de l’any 2011 el di-
rector de l’Agència Catalana del Consum va trametre 
als secretaris generals dels Departaments de la Gene-
ralitat, Ajuntaments de Catalunya i Consells Comar-
cals carta informativa de les obligacions que imposava 
el Codi de Consum pel que fa al sector públic i l’arbi-
tratge de consum.

Fruit també d’aquestes actuacions, es va dictar la re-
comanació núm. 1/2011, de 5 de Juliol de la Junta de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya (Comis-
sió Permanent) relativa a la inclusió de clàusules sobre 
l’arbitratge de consum en l’àmbit dels contractes del 
sector públic, i va dirigida a tots els òrgans de contrac-
tació de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic, vinculat o dependent.

L’esmentada recomanació es troba disponible a l’en-
llaç següent:

http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/idr/docs/2011-
01-CP-REC.pdf

http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/idr/docs/2011-01-CP-REC.pdf
http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/idr/docs/2011-01-CP-REC.pdf
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També es troben disponibles en aquest adreça web els 
models de clàusules tipus en matèria d’adhesió a l’arbi-
tratge de consum en la contractació pública.

A més del que s’ha esmentat, també es rellevant 
l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 16 
d’abril de 2013, de mesures per facilitar l’accés de les  
petites i mitjanes empreses a la contractació pública, 
el qual, entre d’altres, estableix com a mesura relacio-
nada amb l’execució contractual:

«44.: Impulsar la utilització de l’arbitratge per a la re-
solució de les controvèrsies sorgides en els contractes 
formalitzats pels poders adjudicadors que no tinguin 
la condició d’administració pública».

Per altra banda, destaca especialment que durant els 
anys de referència (2013 i 2014), s’ha implementat el 
tràmit d’adhesió telemàtica a través de la Oficina de 
Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, 
amb la qual s’han mantingut nombroses reunions per 
tal d’ajustar els circuits de comunicació entre aquest 
organisme i l’Agència Catalana del Consum.

Barcelona, 5 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a promoure que 
els ens que gestionen serveis públics en rè-
gim de concessió incloguin en els plecs de 
condicions l’obligació que en els contrac-
tes s’incorpori l’adhesió a l’arbitratge de 
consum
Tram. 314-18069/10

Resposta del Govern
Reg. 105082 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18068/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ens que gestionen serveis públics 
que no inclouen en llurs contractes l’adhesió 
a l’arbitratge de consum
Tram. 314-18070/10

Resposta del Govern
Reg. 105083 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18070/10 us 
informo del següent:

La forma en què es pot detectar la manca d’inclusió 
d’aquestes clàusules en els contractes és mitjançant la 
recepció de reclamacions de persones consumidores a 
l’Agència Catalana de Consum, i és quan es pot deter-
minar si les empreses han acomplert amb les obligaci-
ons legals que estableix el Codi de Consum pel que fa 
a l’arbitratge de consum.

De les reclamacions rebudes contra aquestes empreses 
(poc freqüents de determinats sectors) no s’ha detectat 
una manca rellevant del compliment de les esmentades 
obligacions, si bé al contrari, consten inscrites en el 
cens d’empreses adherides al Sistema Arbitral de Con-
sum a través de la Junta Arbitral de Consum de Cata-
lunya o d’altres Juntes Arbitrals de Consum.

Barcelona, 6 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de receptes d’ansiolítics 
prescrites del 2007 ençà
Tram. 314-18081/10

Resposta del Govern
Reg. 105412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
18081/10 a 314-18084 us informo del següent:

L’evolució des de l’any 2009, del nombre de receptes i 
de la facturació d’ansiolítics i d’antidepressius dispen-
sats a les oficines de farmàcia, es mostra a l’annex.

El Servei Català de la Salut no disposa d’un pressupost 
específic per àrea terapèutica, sinó d’un pressupost ge-
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neral en concepte de prestació farmacèutica amb re-
cepta mèdica a les oficines de farmàcia.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de receptes d’antidepres-
sius prescrites del 2007 ençà
Tram. 314-18082/10

Resposta del Govern
Reg. 105412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18081/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a la dispensació 
d’ansiolítics del 2007 ençà
Tram. 314-18083/10

Resposta del Govern
Reg. 105412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18081/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a la dispensació 
d’antidepressius del 2007 ençà
Tram. 314-18084/10

Resposta del Govern
Reg. 105412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18081/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el pressupost per al programa de preven-
ció de l’embaràs no desitjat del 2007 ençà
Tram. 314-18086/10

Resposta del Govern
Reg. 105413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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 314-18086/10 
a 314-18091/10 us informo del següent:

L’evolució a Catalunya des de l’any 2007, del consum 
i despesa del Programa d’anticoncepció d’emergència, 
del tipus de centre on s’han realitzat les interrupcions 
voluntàries de l’embaràs (IVE) i les IVE realitzades 
per grups d’edat, es mostren a l’annex.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs finançades per la xarxa sanità-
ria pública del 2007 ençà
Tram. 314-18087/10

Resposta del Govern
Reg. 105413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18086/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs finançades per la xarxa sanità-
ria privada del 2007 ençà
Tram. 314-18088/10

Resposta del Govern
Reg. 105413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18086/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 

sobre el barem d’edats de les interrupcions 

voluntàries de l’embaràs del 2007 ençà

Tram. 314-18089/10

Resposta del Govern

Reg. 105413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-

tament amb la pregunta NT 314-18086/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 

sobre la freqüència d’interrupcions voluntà-

ries de l’embaràs en la xarxa sanitària públi-

ca del 2007 ençà

Tram. 314-18090/10

Resposta del Govern

Reg. 105413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-

tament amb la pregunta NT 314-18086/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 

sobre la freqüència d’interrupcions voluntà-

ries de l’embaràs en la xarxa sanitària priva-

da del 2007 ençà

Tram. 314-18091/10

Resposta del Govern

Reg. 105413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-

tament amb la pregunta NT 314-18086/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis legislatius previstos en ma-
tèria sanitària
Tram. 314-18122/10

Resposta del Govern
Reg. 105414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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 314-18122/10 us 
informo del següent:

Els canvis legislatius en matèria sanitària inclosos al 
Projecte de llei de mesures fiscals i administratives 
per a l’any 2015 afecten la Llei 15/1990, del 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, la Llei 8/2007, del 
30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut i el Decret 
llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de racionalitza-
ció i simplificació de l’estructura del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya, entre d’altres regulacions.

Així doncs, aquest projecte de llei inclou diverses ini-
ciatives que tenen com a objectiu concretar les fun-
cions dels òrgans de participació adscrits al Depar-
tament de Salut d’acord amb els diversos àmbits 
territorials i el reconeixement del cas específic de la 
ciutat de Barcelona amb l’adaptació al que estableix  
la Carta Municipal de Barcelona; ordenar la gestió 
patrimonial en el CatSalut en concordança amb les 
modificacions que s’han anat produint a la gestió pa-
trimonial de la Generalitat de Catalunya; afavorir la 
coordinació assistencial en el SISCAT facilitant la re-
lació entre centres de la xarxa mitjançant convenis en 
el cas de les entitats del Sector Públic de Salut que són 
mitjans propis de la Generalitat de Catalunya, millo-
rant els instruments per l’establiment d’aliances es-
tratègiques entre centres del SISCAT, inclosos els de 
l’ICS, i per a l’aprofitament de sinèrgies en el marc del 
SISCAT (facilitar la mancomunitat de serveis mitjan-
çant agrupacions d’interès econòmic). També es pretén 
facilitar el procés d’integració del personal de contin-
gent i de zona adaptant la seva dedicació i retribucions 
a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP); agilitar 
el procés de concertació en el CatSalut mantenint totes 
les garanties de control dels seus òrgans de direcció 
i assignar al CatSalut la resolució de recursos d’alça-
da presentats en les entitats del sector públic de salut 
que li són adscrites. Així mateix s’actualitzen les taxes 
per diversos serveis que presta el Departament de Sa-
lut (creació de taxes per nous serveis d’autoritzacions, 
acreditacions i inspeccions i actualització de les exis-
tents) i es concreten les funcions de l’AQuAS perquè 
concentri els seus esforços en l’exercici de les funcions 
de definició, impuls i desplegament de l’estratègia dels 
sistemes d’informació per a l’avaluació dels resultats i 
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la qualitat assolida en l’àmbit de l’assistència sanitària 
dels diferents agents que integren el sistema de salut.

El dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social 
de Catalunya respecte aquests canvis legislatius es 
centra, fonamentalment, en els aspectes laborals, com 
la coexistència en un centre sanitari de diferents rè-
gims laborals, el procés d’integració del personal de 
contingent i zona i, l’adequació de les retribucions del 
personal directiu de l’ICS en funció de les tasques en-
comanades en el marc dels processos d’aliances es-
tratègiques o projectes de gestió compartida; i en els 
aspectes competencials i patrimonials del CatSalut i 
del seu Consell de Direcció en matèria patrimonial  
i contractual.

Barcelona, 9 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 45/X, 
sobre els torns de servei i les armilles anti-
bales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18300/10

Resposta del Govern
Reg. 105391 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18300/10, us 
informo del següent:

Les accions concretes que el Departament d’Inte rior 
esta duent a terme en compliment de la Resolució 
45/X del Parlament de Catalunya són les següents:

Pel que fa al punt 1, amb relació als torns de servei 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra, en data 
29 de gener de 2015 es va signar un acord entre l’Ad-
ministració i el sindicat de major representació en el 
Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra, el Sindicat 
Autònom de Policia (SAP-UGT), el Sindicat de Co-
mandaments de Mossos d’Esquadra (SICME) i el sin-
dicat representatiu de l’escala de suport d’aquest cos, 
l’Associació Professional de Facultatius i Tècnics del 
cos de Mossos d’Esquadra (AFITCME).

En aquest acord es contemplen diferents mesures re-
lacionades amb la prestació del servei policial i dóna 
compliment al primer punt de la Resolució 45/X del 
Parlament així com a diverses demandes reivindicades 
des de fa temps pels professionals del cos de Mossos 
d’Esquadra.

Pel que fa a l’ordenació del temps de treball i la distri-
bució dels torns de servei dels agents del cos de Mos-
sos d’Esquadra, cal destacar els punts següents:

– S’ha establert un quadrant de referència per al con-
junt de les unitats de seguretat ciutadana i per a les sa-
les de comandament. Juntament amb l’establiment del 
nou quadrant, s’han adoptat una sèrie de mesures im-
portants com la previsió de la planificació anual de la 
jornada de treball en aquests serveis, l’establiment de 
les condicions en què poden fer-se canvis en la plani-
ficació de la jornada de treball, que han de fer possible 
comptar amb els recursos humans necessaris en de-
terminats moments puntuals, i la limitació del nombre 
màxim de dies consecutius de treball.

– S’ha previst la compensació de les jornades de tre-
ball en dies festius assenyalats, que es compensaran 
amb temps de descans.

– S’han introduït criteris de millora en la regulació del 
gaudiment de les vacances.

– S’ha previst la possibilitat d’acollir-se a l’exemp-
ció del torn nocturn a partir dels cinquanta-cinc anys 
d’edat, rebaixant en dos anys la previsió anterior.

Respecte al punt 2), relatiu al lliurament d’armilles 
antibales lleugeres, el Departament d’Interior ha co-
mençat a fer-ne entrega, seguint el compromís adquirit 
de dotar d’un equip de protecció individual a tots els 
agents del cos de Mossos d’Esquadra.

Els primers policies que les estan rebent estan desti-
nats a les unitats de seguretat ciutadana de les regions 
policials metropolitanes Barcelona, Nord i Sud.

Durant els mesos de desembre de 2014 i de gener de 
2015 es van distribuir 3.500 armilles als mossos des-
tinats a les unitats de seguretat ciutadana esmentades. 
El mes de febrer de 2015 es distribuiran 5.500 armi-
lles que es destinaran a les unitats de seguretat ciu-
tadana de la resta de regions policials i algunes uni-
tats centrals; 4.500 armilles es lliuraran l’any 2016 i 
3.566 armilles l’any 2017, any en què tots els agents 
del cos de Mossos d’Esquadra disposaran d’aquest 
equip de protecció individual. El pressupost total és de 
4.095.840 euros.

A cada agent se li assigna una armilla, adaptada a  
la seva talla. Disposa d’una funda exterior que permet la  
visibilitat del número TIP i dels distintius de gradua-
ció. Aquestes noves armilles garanteixen un mateix 
nivell de protecció per a tots els efectius i augmenten 
la seguretat, ja que són antibala, antitall i antipunxada.

Barcelona, 6 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què es faran efectius els 
vals de paisà dels mossos d’esquadra del 
2012 ençà
Tram. 314-18302/10

Resposta del Govern
Reg. 105392 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18302/10, us 
informo del següent:

Està previst iniciar, el primer trimestre de 2015, el 
concurs per al subministrament de vals de roba de pai-
sà de l’any 2012.

L’adquisició dels vals dels exercicis 2013 i 2014 està 
supeditada a la disponibilitat pressupostària per fer 
front a aquesta despesa.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de dotar el Cos de Bombers 
de nous vehicles el 2014, el 2015 i el 2016
Tram. 314-18308/10

Resposta del Govern
Reg. 105393 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18308/10, us 
informo del següent:

Durant l’any 2014 es van realitzar dos contractes de 
subministrament per a la incorporació de 95 vehicles 
nous del Cos de Bombers.

Pel que fa a l’any 2015, no finalitza el contracte d’ar-
rendament de cap dels 765 vehicles que actualment 
conformen el parc mòbil de bombers.

Respecte a l’any 2016, la previsió d’incorporació serà 
aquella que estableixin els pressupostos.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assalts a cases del Ma-
resme als mesos de setembre, octubre i no-
vembre del 2014
Tram. 314-18399/10

Resposta del Govern
Reg. 105452 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18399/10, 
314-18400/10, 314-18401/10, 314-18402/10, 314-
18403/10, 314-18404/10 i 314-18405/10, us informo 
del següent:

El nombre de delictes i faltes per robatoris amb força 
i/o violència o furts a domicilis comesos al Maresme 
en el període assenyalat a la pregunta és de 692.

L’evolució mensual dels robatoris amb força i/o vio-
lència en aquesta comarca indica un augment en els 
mesos de setembre, octubre i novembre de 2014 que 
incideix en la mitjana anual.

La detecció d’aquests robatoris amb força per part de 
la Direcció General de la Policia en alguns indrets  
de la Regió Policial Metropolitana Nord va ser trac-
tada a nivell regional, a les reunions mensuals delin-
qüencials, i a nivell del procediment operatiu especí-
fic. Així mateix, per prevenir i investigar aquests fets, 
es van impulsar accions per part de les comissaries 
afectades amb el suport de recursos regionals com les 
Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i el 
seguiment dels casos per part de les Àrees d’Investiga-
ció Criminal de la Regió.

En el mes d’octubre de 2014 es van intensificar les ac-
cions amb la col·laboració de les Policies Locals dels 
municipis afectats; atès que a partir del mes de no-
vembre els fets es van concentrar en la comarca del 
Maresme, els esforços es van centrar en aquesta zona. 
Cal destacar també que les accions de prevenció de 
seguretat ciutadana coordinades amb les Policies Lo-
cals van ser afavorides per les Taules Operatives con-
juntes amb totes les Policies Locals de què disposa la 
comarca del Maresme des de l’inici del desplegament, 
les quals faciliten el treball en equip i la implicació 
d’aquestes en els dispositius conjunts.

A més, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra (PG-ME) va dur a terme contactes institucionals 
amb el President del Consell Comarcal i amb alguns 
alcaldes, per tal de tractar la problemàtica.

La tasca policial i l’augment de les mesures de segu-
retat han donat com a resultat que darrerament s’hagi 
evidenciat un cert estancament en un nombre norma-
litzat de fets succeïts.
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La línia estratègica de reordenació de la planificació 
de les funcions de PG-ME en aquesta zona ha estat 
principalment incrementar la presència policial en els 
indrets afectats, augmentant els serveis planificats de 
patrullatge uniformat i no uniformat, treballar coordi-
nadament de forma interna des dels diferents serveis 
policials (seguretat ciutadana i investigació), així com 
de forma externa amb les Policies Locals, i fer ús dels 
recursos necessaris de què disposa el cos.

Com s’ha esmentat, l’operatiu policial per combatre 
l’increment d’aquests fets delictius consta de diferents 
accions:

– A nivell d’investigació, es treballa des de l’inici co-
ordinadament entre l’Àrea d’Investigació Criminal i 
les Unitats d’Investigació de les comissaries afectades.

– Increment dels serveis planificats de patrullatge uni-
format i no uniformat en les zones afectades.

– Augment dels controls policials de pas als accessos 
a les poblacions amb més afectació delictiva, tant per 
part de les unitats de seguretat ciutadana de les comis-
saries afectades com de les unitats de les Àrees Regio-
nals de Recursos Operatius i les Àrees Regionals de 
Trànsit. Adaptació d’aquests controls a les entrades i 
sortides de les poblacions a les franges horàries en què 
es cometen els fets delictius.

– Realització de controls policials de pas conjunts amb 
les policies locals.

– Petició per les Àrees Bàsiques Policials del Maresme 
del servei d’helicòpter.

– Coordinació d’efectius de les unitats de seguretat 
ciutadana i unitats d’investigació a l’hora d’atendre 
qualsevol requeriment d’aquest tipus.

– Petició per les Àrees Bàsiques Policials del Maresme 
del servei d’helicòpter.

– Coordinació d’efectius de les policies locals amb 
efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra amb traspàs d’informació i de novetats.

– Reforç dels torns en els horaris amb més incidència 
delictiva; d’aquesta manera es reforça tant la prevenció 
com la reacció, disminuint el temps de resposta.

– S’acota la zona d’actuació dels presumptes autors 
fent vigilància uniformada i no uniformada per les 
zones que ja han estat castigades i en altres zones de 
les poblacions amb característiques similars. Es trac-
ta de fer incidència en els camins i accessos dels llocs 
boscosos que porten a les zones urbanes de les pobla-
cions.

Pel que fa a les reunions de les meses de coordinació 
operativa de l’Àrea Bàsica Policial de Mataró, es van 
fer les següents:

– Sis amb la Policia Local de Mataró.

– Tres amb Sant Andreu de Llavaneres.

– Dues amb Sant Vicenç de Montalt.

– Una conjunta amb totes les policies locals del terri-
tori.

Al marge de les reunions presencials, es manté con-
tacte telefònic setmanal i enviament de novetats i cor-
reus informatius i de coordinació policial permanent.

Amb relació a l’àmbit de la investigació, quan els fets 
delictius afecten una àmplia zona del territori les in-
vestigacions es coordinen i es dirigeixen per les Àrees 
d’Investigació Criminal de la regió policial correspo-
nent, en aquest cas per la Regió Policial Metropolitana 
Nord.

El cos de Mossos d’Esquadra està duent a terme di-
ferents actuacions que, juntament amb les investiga-
cions realitzades, han permès fer diversos detinguts, 
alguns dels quals han ingressat a presó o s’ha ordenat  
l’ingrés a centre de reforma en cas de tractar-se de me-
nors, i s’ha donat d’alta alguna ordre de detenció. Tam-
bé s’han recuperat objectes i s’han pogut detectar i 
identificar diversos grups de delinqüents que actuaven 
al municipi de Sant Vicenç i en altres poblacions adja-
cents també afectades: Mataró, Sant Andreu de Llava-
neres, Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’assalts a cases del Ma-
resme del gener del 2014 ençà
Tram. 314-18400/10

Resposta del Govern
Reg. 105452 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18399/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures empreses per a resoldre 
l’increment d’assalts a cases del Maresme 
del setembre del 2014 ençà
Tram. 314-18401/10

Resposta del Govern
Reg. 105452 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18399/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reordenació d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra per a cobrir les necessitats re-
latives als assalts a cases del Maresme del 
setembre del 2014 ençà
Tram. 314-18402/10

Resposta del Govern
Reg. 105452 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18399/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’operatiu policial que ha emprès per 
a resoldre l’increment d’assalts a cases del 
Maresme del setembre del 2014 ençà
Tram. 314-18403/10

Resposta del Govern
Reg. 105452 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18399/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les reunions de la taula de coordinació de 
l’àrea bàsica policial de Mataró dels mesos 
de setembre, octubre i novembre del 2014
Tram. 314-18404/10

Resposta del Govern
Reg. 105452 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18399/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’estat de les investigacions per a 
identificar els culpables dels assalts a cases 
del Maresme del setembre del 2014 ençà
Tram. 314-18405/10

Resposta del Govern
Reg. 105452 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18399/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els filtres de les màscares antigàs dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18406/10

Resposta del Govern
Reg. 105394 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18406/10 i 
314-18407/10, us informo del següent:

Durant l’any 2014 van caducar 789 filtres de màscares 
antigàs i van ser donats d’alta 1.324, distribuïts a les 
regions policials per a les reposicions corresponents. 
Tots els que van caducar es van anar retirant a magat-
zems per a la seva destrucció.

Des de les regions policials es realitzen inventaris i 
revisions periòdiques de l’equipament de les unitats 
policials, es fa un seguiment de les caducitats i es de-
mana les reposicions. Les revisions periòdiques del 
material logístic policial i els inventaris de les dates 
de caducitat dels estocs es realitzen semestralment a 
les regions petites i anualment a les regions més grans.

La utilització i el manteniment de les màscares i els 
filtres s’efectua d’acord amb les instruccions del fabri-
cant, segons l’article 7.1 del RD 773/1997. El fabricant 
no garanteix la protecció enfront a la inhalació dels 
gasos o partícules en la utilització de màscares amb 
filtres caducats.

Per últim assenyalar que els elements caducats de les 
màscares antigàs no tenen manteniment. La reposició 
dels filtres caducats corresponent a l’any 2014 es va 
cobrir amb la distribució de l’estoc existent a la Direc-
ció General de la Policia i amb l’adjudicació d’un con-
tracte menor per a l’adquisició de 100 filtres nous per 
un import de 2.034,74 €, a càrrec del pressupost 2014.

Barcelona, 6 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cost del manteniment i la reposició 
dels elements caducats de les màscares an-
tigàs dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18407/10

Resposta del Govern
Reg. 105394 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18406/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades no ateses pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 el 8 de desembre de 2014
Tram. 314-18447/10

Resposta del Govern
Reg. 105453 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18447/10, 
314-18448/10, 314-18449/10, 314-18450/10 i 314-
18451/10, us informo del següent:

Els dies 8, 9 i 10 de desembre de 2014 no es va inter-
rompre el servei d’atenció de trucades 112 en cap mo-
ment i es van atendre un total de 6.341, 8.820 i 7.110 
trucades respectivament.

Pel que fa al programa de gestió Sèneca, de despatx 
d’emergències, està en constant revisió i evolució per 
adaptar-se a les noves necessitats o funcionalitats que 
sorgeixin. Es preveu que la propera versió del pro-
grama estarà operativa durant el primer trimestre de 
2015. La durada del contracte és d’un any, l’objecte és 
el manteniment i la llicència del despatx d’emergèn-
cies 112 (GDE) Sèneca i el seu cost és de 249.110,32 €,  
exclòs l’IVA.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades no ateses pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 el 9 de desembre de 2014
Tram. 314-18448/10

Resposta del Govern
Reg. 105453 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18447/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades no ateses pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18449/10

Resposta del Govern
Reg. 105453 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18447/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del programa Sèneca del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 314-18450/10

Resposta del Govern
Reg. 105453 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18447/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de manteniment del programa 
Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 314-18451/10

Resposta del Govern
Reg. 105453 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18447/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes de la Comissió d’Op-
timització d’Actius amb relació a la venda 
d’actius reals i els processos de concessió 
per a incrementar els ingressos
Tram. 314-18455/10

Resposta del Govern
Reg. 105574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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 314-18455/10 us 
informo del següent:

En el marc del procés de racionalització i simplifica-
ció del sector públic i atesa la situació financera de la 
Generalitat de Catalunya, que obliga a fer un esforç 
important de reducció del seu dèficit públic i endeu-
tament, i amb la voluntat d’afectar el menys possible 
la despesa pública, especialment aquella destinada a 
polítiques socials, el Govern, mitjançant acord de 15 
d’octubre de 2013, va crear la Comissió d’Optimitza-
ció d’Actius (COA) amb l’objectiu de generar ingres-
sos a través de l’optimització d’actius de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Comissió té les funcions d’estudi, anàlisi i 
proposta de solucions conduents a l’obtenció d’ingres-
sos per mitjà de fórmules de gestió i/o generació d’in-
gressos extraordinaris que optimitzin els actius del 
sector públic de la Generalitat o de les entitats en les 
quals participa.

Formen part representants dels departaments de la 
Presidència, Governació i Relacions Institucionals, 
Economia i Coneixement i Territori i Sostenibilitat.

L’Acord del Govern de creació determina que per asso-
lir els objectius previstos, la Comissió pot encarregar 
a òrgans i organismes dependents de l’Administració 
de la Generalitat la redacció i el disseny dels proces-
sos necessaris per assolir els objectius assenyalats. Per 
aquest motiu, en la sessió de 7 de novembre de 2013, 
la COA va acordar encarregar a Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), 
societat mercantil íntegrament participada per la Ge-
neralitat, l’exercici d’Oficina Tècnica de la Comissió.

La Comissió, a partir de les diferents propostes que 
efectuen els seus membres, ha analitzat diverses alter-
natives per a l’optimització dels actius del sector pú-
blic de la Generalitat. L’estratègia d’anàlisi s’orienta 
vers operacions que generin ingressos mitjançant fór-
mules de gestió dels actius de la Generalitat, especial-
ment concessions i solucions de col·laboració público-
privada, i rendibilització d’aquells actius no afectats a 
serveis essencials, les quals han de tenir un impacte 

positiu en el dèficit de la Generalitat en els termes de-
finits en el Sistema Europeu de Comptes.

Un cop determinades les oportunitats d’optimització 
d’actius, aquestes s’implementen seguint els procedi-
ments establerts en la normativa vigent per part de les 
unitats competents de l’Administració de la Generali-
tat o de les entitats del seu sector públic.

Barcelona, 11 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anunci fet per alcaldes de municipis 
de Lleida sobre la intenció de contractar vi-
gilància privada
Tram. 314-18464/10

Resposta del Govern
Reg. 105454 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18464/10, us 
informo del següent:

La Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, re-
gula els supòsits en els quals les empreses i el personal 
de seguretat privada poden prestar serveis de vigilàn-
cia i protecció en vies o espais públics o d’ús comú.

La mateixa norma estableix que, en alguns dels supò-
sits, els esmentats serveis es poden prestar sense ne-
cessitat d’autorització administrativa prèvia. En altres 
casos, caldrà que prèviament els hagi autoritzat l’òr-
gan administratiu competent, o que aquest n’hagi de-
cidit la prestació.

D’acord amb el que es desprèn de l’article 163 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 13 de la cita-
da Llei 5/2014, al Departament d’Interior li correspon 
tant l’exercici de les esmentades competències admi-
nistratives com vetllar perquè els serveis de seguretat 
privada que es prestin a Catalunya siguin en tot mo-
ment els que permet el marc normatiu vigent.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’escorcoll a l’ateneu 
L’Harmonia, de Sant Andreu de Palomar, a 
Barcelona, el 17 de desembre de 2014
Tram. 314-18529/10

Resposta del Govern
Reg. 105455 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18529/10 us 
informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra no 
va intervenir en l’actuació a l’Ateneu l’Harmonia del 
barri de Sant Andreu del Palomar el dia 17 de desem-
bre de 2014.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 105456 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18647/10, us 
informo del següent:

Amb relació als fets a què fa referència la pregunta, 
el cos de Mossos d’Esquadra va instruir diligències 
per presumptes delictes contra l’exercici dels drets fo-
namentals i les llibertats públiques, de coaccions i de 
tracte degradant i vexatori.

En aquests fets no va intervenir el Grup d’Atenció a la 
Víctima, atès que no es va tractar d’un delicte de violèn-
cia de gènere ni d’un delicte relacionat amb la vio-
lèn cia domèstica. No obstant això, sí que en aquest cas 
es va fer l’oferiment de drets a la víctima i es va infor-
mar al jutjat de la motivació homòfoba de l’agressió.

Les persones que presumptament van participar en 
les agressions homòfobes tenien una relació de conei-
xença o amistat entre elles, però l’anomenat «Proyecto  
Pilla Pilla» no era un grup estable ni estructurat, mal-
grat el paper de lideratge d’un dels seus integrants.

No es va detectar cap relació o vincle orgànic amb cap 
col·lectiu d’extrema dreta nacional ni estranger. Tam-
poc no es va detectar cap relació del «Proyecto Pilla 
Pilla» amb «Ocuppy Pedofilya», grup homòfob d’ori-
gen rus, ni amb el grup «StopPedofilia», ni altres re-
lacions o contactes a nivell internacional amb grups 
d’aquestes característiques.

Pel que fa a l’exaltació de la violència homòfoba a les 
xarxes socials, els Mossos d’Esquadra, quan detecten 
o tenen coneixement de possibles delictes de caràcter 
homòfob comesos a través d’Internet, ho posen en co-
neixement de la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discrimi-
nació i/o del jutjat de guàrdia, i inicien la investigació 
corresponent per identificar els presumptes autors.

Els Mossos d’Esquadra investiguen fets delictius con-
crets, no grups ideològics. Aquests fets delictius poden 
ser comesos per persones vinculades amb l’extrema 
dreta. Com s’ha esmentat, quan es detecta o es té conei-
xement d’un possible il·lícit penal que pugui tenir aques-
ta motivació s’informa a la Fiscalia de Delictes d’Odi i 
Discriminació i/o al jutjat de guàrdia corresponent.

Finalment, esmentar que els Mossos d’Esquadra van 
practicar totes les diligències d’investigació que els va 
autoritzar el Jutjat d’Instrucció número 4 de Grano-
llers per tal d’identificar els presumptes autors de les 
agressions homòfobes fetes pel «Proyecto Pilla Pilla». 
Les investigacions policials van permetre resoldre el 
cas, identificant la totalitat del grup agressor, sis per-
sones, així com determinar el paper que va tenir cada 
un dels presumptes autors de les diferents agressions.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 105457 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18888/10, 
314-18889/10 i 314-18890/10, us informo del següent:

El Centre Nacional d’Intel·ligència, tal com estableix 
la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora d’aques-
ta organització, mantindrà, quan s’escaigui, amb la 
resta d’Administracions Públiques, com és el cas del 
Departament d’Interior, les relacions de cooperació i 

Fascicle segon
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col·laboració necessàries per donar compliment a les 
seves funcions, d’acord amb la legislació vigent.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 105457 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18888/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de comandament de la coor-
dinació entre el Departament d’Interior i el 
Centre Nacional d’Intel·ligència
Tram. 314-18890/10

Resposta del Govern
Reg. 105457 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18888/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits d’adscripció d’un centre 
docent a una universitat
Tram. 314-18895/10

Resposta del Govern
Reg. 105575 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18895/10 us 
informo del següent:

Els requeriments per a l’adscripció d’un centre docent 
d’ensenyament superior a una universitat de Catalunya 
són establerts pel Decret 390/1996, de 2 de desembre, 
de regulació del règim d’adscripció a universitats pú-
bliques de centres docents d’ensenyament superior 

(DOGC núm. 2291, d’11-12-1996), per la Llei 1/2003, 
de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya i per la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre. d’Universitats.

Cal assenyalar que el Decret 390/1996, de 2 de desem-
bre, de regulació del règim d’adscripció a universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior, 
que era d’aplicació per a les universitats públiques, a 
partir de l’aprovació de la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, és d’aplicació, tam-
bé, per a les universitats privades.

El rector/a de la universitat ha de presentar la sol-
licitud al departament competent en matèria d’Univer-
sitats, juntament amb el conveni d’adscripció deguda-
ment signat entre la universitat i el centre referenciat, 
els certificats del consell de govern i del consell social 
i la documentació establerta a la normativa esmentada, 
anteriorment, que serà analitzada per la Direcció Ge-
neral d’Universitats.

Aquesta proposta d’adscripció haurà de ser inclosa a 
la programació universitària de Catalunya, informa-
da per la Junta del Consell Interuniversitari i quan ha-
gi obtingut la valoració favorable d’aquest organisme, 
caldrà enviar el pla d’estudis a l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya per a la seva 
valoració i posterior emissió de la verificació favorable 
pel Consell d’Universitats, del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, si s’escau.

Barcelona, 11 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 105576 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-18896/10 us 
informo del següent:

Els requeriments per a l’adscripció d’un centre do-
cent d’ensenyament superior a una universitat de Ca-
talunya són establerts pel Decret 390/1996, de 2 de 
desembre, de regulació del règim d’adscripció a uni-
versitats públiques de centres docents d’ensenyament 
superior (DOGC núm. 2291, d’11-12-1996), per la Llei 
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1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya i 
per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Uni-
versitats.

En aquest context, s’ha d’especificar, sempre, la deno-
minació i el tipus d’entitat de què es tracta, la relació 
dels estudis que s’organitzarien, en quina modalitat i 
les persones destinatàries del projecte corresponent, 
entre altres qüestions.

Cal posar en relleu que qualsevol projecte que es vul-
gui desenvolupar ha de complir amb els estàndards de 
qualitat, fixats per la normativa vigent en aquesta ma-
tèria. Els requeriments de qualitat s’han de concretar 
en la definició i l’explicitació dels resultats que s’es-
peren del procés d’aprenentatge (learning outcomes), 
l’atenció detallada al disseny i el contingut dels plans 
d’estudis, així com la disponibilitat de recursos d’apre-
nentatge adequats.

Aquesta garantia de la qualitat necessària comporta, 
també, l’establiment de procediments formals d’apro-
vació de programes per un organisme diferent del que 
ofereix el programa, el control del progrés i el rendi-
ment de l’alumnat, l’avaluació periòdica de programes 
(incloent-hi, en la comissió, membres externs) i la con-
sideració de les opinions dels ocupadors, dels repre-
sentats del mercat de treball i d’altres organitzacions 
pertinents.

Barcelona, 11 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de la defunció d’una inter-
na al Centre Penitenciari Puig de les Basses, 
de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19040/10

Resposta del Govern
Reg. 105306 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-19040/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 5 de febrer 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 la convocatòria per a cobrir les pla-
ces vacants de funcionaris del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-19041/10

Resposta del Govern
Reg. 105438 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-19041/10, 
314-19042/10 i 314-19045/10 us trameto, en un docu-
ment adjunt, l’informe elaborat per la Direcció Gene-
ral de Serveis Penitenciaris:

Barcelona, 9 de febrer 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 la provisió de mitjans materials per al 
personal del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19042/10

Resposta del Govern
Reg. 105438 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19041/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a classificar els interns 
del Centre Penitenciari Puig de les Basses, 
de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19044/10

Resposta del Govern
Reg. 105307 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 314-19044/10 us 
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trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 5 de febrer 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 la ràtio de funcionaris per interns al 
Centre Penitenciari Puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19045/10

Resposta del Govern
Reg. 105438 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19041/10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els incompliments amb els ens 
locals
Tram. 310-00456/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 105884 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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 seus incompliments amb els ens locals?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el pla de reindustrialització del 
Solsonès
Tram. 310-00457/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 105885 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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:
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
pla de reindustrialització del Solsonès?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el funcionament i les garanties 
d’eficiència del servei d’emergències 112
Tram. 310-00458/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 105888 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quines actuacions desenvoluparà el Govern en rela-
ció al servei d’emergències centralitzat 112, especial-
ment pel que fa al seu funcionament i garanties d’efi-
ciència?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Protocol marc i orientacions 
d’actuació contra els maltractaments a les 
persones grans
Tram. 310-00459/10

Anunci
Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 105889 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

A la Mesa del Parlament

Agnès Russiñol i Amat, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-

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

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

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat en re-
lació al Protocol marc i orientacions d’actuació contra 
els maltractaments a les persones grans?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Agnès Russiñol i Amat
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió del medi natural
Tram. 310-00460/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105891 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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 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 la gestió del medi natural.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la pobresa energètica
Tram. 310-00461/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105892 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 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 les actuacions per pal·liar la pobresa energètica.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment dels acords del 
Debat general sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats, del març de 2014
Tram. 310-00462/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 105934 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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 del compliment dels 
acords del Ple de la pobresa?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la garantia juvenil
Tram. 310-00463/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 105935 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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:

– Quin és el capteniment del Govern sobre la garantia 
juvenil?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació del títol de trans-
port T-10/120 de connexió entre les comar-
ques de Girona i Barcelona
Tram. 310-00464/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 105936 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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 propera implan-
tació del títol T-10/120 per connectar les comarques de 
Girona amb Barcelona?

Palau del Parlament, 16 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 els reportatges de Televisió 
de Catalunya amb relació a les estructures 
d’estat
Tram. 310-00465/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 105937 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la sè-
rie de reportatges de Televisió de Catalunya sobre les 
«estructures d’estat»?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el pagament de serveis i presta-
cions sanitaris
Tram. 310-00466/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105939 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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 el pagament de serveis i prestacions sanità-
ries.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades en serveis i ajuts 
socials
Tram. 310-00467/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105940 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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 retallades en serveis i ajuts socials a Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 16 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. 317-00267/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 105295 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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, 10 de febrer de 2015

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00268/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 105699 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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 seu capteniment sobre la situació política 
del país?

Palau del Parlament, 13 de febrer 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. 317-00269/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 105886 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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, 16 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00270/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 105887 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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, 16 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 la situació 
política
Tram. 317-00271/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105890 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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, 16 de febrer de 2015

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00272/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 105933 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 16 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. 317-00273/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105938 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.02.2015

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, 16 de febrer de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import de les expropiacions 
per les obres a la carretera C-51 que estan 
pendents de pagament
Tram. 311-02091/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104291 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quin és l’import de les expropiacions de les obres 
realitzades a la C-51 pendents de pagament a data 
d’avui?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’expedients pen-
dents de pagament de les expropiacions per 
les obres a la carretera C-51
Tram. 311-02092/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104292 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quin és el nombre d’expedients pendents de paga-
ment i el nombre de propietaris pendents de cobrar per 
les expropiacions de les obres realitzades a la C-51? 
Quin és el detall de les expropiacions pagades durant 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els expedients pagats el 
2014 de les expropiacions per les obres a la 
carretera C-51
Tram. 311-02093/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104293 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quin és el nombre d’expedients pagats, l’import 
d’aquests i el nombre de propietaris que han cobrat per 
les expropiacions de les obres realitzades a la C-51 du-
rant el 2014?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les activitats fetes amb mo-
tiu del Dia Mundial de les Zones Humides
Tram. 311-02094/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104295 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 18.02.2015

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

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quines han estat les activitats que ha organitzat o 
coordinat el Govern amb motiu del Dia Mundial de les 
zones humides el 2 de febrer?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals el web 
de la Generalitat no ha anunciat cap activi-
tat amb motiu del Dia Mundial de les Zones 
Humides
Tram. 311-02095/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104296 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 18.02.2015

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

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Per quin motiu el web de la Generalitat no ha anun-
ciat enguany –com era habitual altres anys– cap acti-
vitat amb motiu del dia mundial de les zones humides 
el 2 de febrer?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’informe de Depana amb re-
lació a la necessitat d’incorporar a la xarxa 
Ramsar altres zones humides
Tram. 311-02096/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104297 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 18.02.2015

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

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Coneix el Govern l’informe de l’organització De-
pana elaborat i publicat el 2010 referit a la necessitat 
d’incorporar a la xarxa Ramsar altres zones humides 
de Catalunya que compleixen els requisits?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incorporació de zones hu-
mides a la xarxa Ramsar
Tram. 311-02097/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104298 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 18.02.2015

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

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Pensa el Govern incorporar a la xarxa Ramsar al-
tres zones humides de Catalunya que compleixen els 
requisits?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la política de preservació i 
difusió de les zones humides
Tram. 311-02098/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 104299 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 18.02.2015

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

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Quina es la política de preservació, suport i difusió 
de les zones humides de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió de la Col·lecció 
commemorativa del 300 aniversari de la Dia-
da Nacional de Catalunya
Tram. 311-02101/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 104589 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Va ordenar el Govern l’emissió de la «col·lecció fila-
tèlica commemorativa del 300 aniversari de la Diada 
Nacional de Catalunya»? I en cas afirmatiu,

– Quin va ser l’òrgan de govern que en va encarregar 
l’emissió?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per les quals les 
monedes encunyades arran del conveni amb 
el Gremi de Filatèlia i Numismàtica tenen la 
mateixa aparença que les de curs legal
Tram. 311-02102/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 104590 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quina raó les monedes encunyades arrel del con-
veni signat amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica 
per l’emissió de la «col·lecció filatèlica commemora-
tiva del 300 aniversari de la Diada Nacional de Cata-
lunya» tenen la mateixa aparença i dimensions que les 
monedes de curs legal?

– Es van donar instruccions a tal efecte?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de monedes en-
cunyades de la Col·lecció commemorativa 
del 300 aniversari de la Diada Nacional de 
Catalunya
Tram. 311-02103/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 104591 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quantes monedes commemoratives del 300 aniver-
sari de la Diada Nacional de Catalunya –i amb quin 
valor facial– es tenia previst encunyar i quantes es van 
encunyar finalment?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mecanismes previstos 
per a evitar la confusió entre les monedes de 
curs legal i les de la Col·lecció commemora-
tiva del 300 aniversari de la Diada Nacional 
de Catalunya
Tram. 311-02104/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 104592 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Donada la similitud de les monedes commemorati-
ves del 300 aniversari de la Diada Nacional de Catalu-
nya amb les de curs legal i que poden portar a confu-
sió, quins van ser els mecanismes utilitzats pel Govern 
per impedir que es materialitzés dita confusió?

– Ha detectat el Govern la circulació de les monedes 
com a mitjà de pagament?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les diligències obertes arran 
de l’encunyament de les monedes de la Col-
lecció commemorativa del 300 aniversari de 
la Diada Nacional de Catalunya
Tram. 311-02105/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 104593 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern vers les diligèn-
cies obertes arrel de l’encunyament de les monedes 
commemoratives del 300 aniversari de la Diada Na-
cional de Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de les monedes en-
cunyades arran del conveni amb el Gremi de 
Filatèlia i Numismàtica
Tram. 311-02106/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 104594 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin va ser el cost total per a la Generalitat de Ca-
talunya de l’emissió de les monedes arrel del conveni 
signat amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica per 
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l’emissió de la «col·lecció filatèlica commemorativa del 
300 aniversari de la Diada Nacional de Catalunya»?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me arran dels comentaris d’usuaris de xar-
xes socials sobre la mort d’un mosso d’es-
quadra que va ésser atropellat a Sant Quirze 
del Vallès
Tram. 311-02107/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105373 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
d’Interior pels comentaris a Twitter i Facebook de per-
sones en els quals menystenien o insultaven als Mos-
sos d’Esquadra arran de la mort de l’agent dels Mossos 
d’Esquadra a Sant Quirze del Vallés al ser atropellat 
per un conductor que va fugir del lloc de l’atropella-
ment?

– Es formularà alguna denúncia o s’iniciaran accions 
judicials per aquests fets?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la seva actuació en la neva-
da del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02109/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105578 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el conseller d’Interior l’actuació del Go-
vern de la Generalitat en relació a l’episodi de neu del 
4 de febrer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les retribucions de la direc-
tora de l’Institut Català d’Energia en el perío-
de 2011-2014
Tram. 311-02108/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 105383 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari 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.

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

– Quin va ser l’import mensual abonat en nòmina o 
transferit directament en concepte de dietes per assis-
tència a òrgans col·legiats i despeses de desplaçament, 
manutenció, representació o similars a la Sra. Maite 
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Masià durant la seva etapa de directora de l’Institut 
Català d’Energia (2011-2014)?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació de les concessio-
nàries d’autopistes en la nevada del 4 de fe-
brer de 2015
Tram. 311-02110/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105579 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el conseller d’Interior l’actuació de les 
concessionàries d’autopistes en l’episodi de neu del  
4 de febrer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’actuació dels serveis de 
l’Estat en la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02111/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105580 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el conseller d’Interior l’actuació dels ser-
veis de l’Estat central en l’episodi de neu del 4 de fe-
brer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions del Servei de 
Meteorologia de Catalunya amb relació a la 
nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02112/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105581 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Com valora les el conseller d’Interior les previsions 
realitzades per Servei de Meteorologia de Catalunya 
en relació a la nevada del 4 de febrer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els errors en la seva actua-
ció durant la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02113/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105582 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins errors reconeix el Govern en relació a la seva 
actuació durant la nevada del 4 de febrer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals el con-
seller d’Interior considera que no és neces-
sària la seva compareixença per a informar 
sobre la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 311-02114/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105583 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius el conseller d’Interior ha considerat 
que no era necessària la seva compareixença per infor-
mar de les nevades del 4 de febrer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’actuació del Servei Ca-
talà de Trànsit en la nevada del 4 de febrer 
de 2015
Tram. 311-02115/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105584 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Com valora el Govern l’actuació del Servei Català de 
Trànsit en motiu de la nevada del 4 de febrer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació de conflicte en el 
Cos de Bombers Voluntaris
Tram. 311-02116/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105585 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern la situació de conflicte dins el 
Cos de Bombers de Voluntaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes da-
vant les dimissions en el Cos de Bombers 
Voluntaris
Tram. 311-02117/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105586 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures preveu adoptar el Govern davant les 
dimissions que s’estan produint en el Cos de Bombers 
Voluntaris?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per a 
solucionar el conflicte del Cos de Bombers 
Voluntaris
Tram. 311-02118/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105587 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines mesures preveu impulsar el Govern per solu-
cionar el conflicte dins el Cos de Bombers Voluntaris?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació en l’operació Pan-
dora a Barcelona
Tram. 311-02119/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105588 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern l’actuació del Departament 
d’Interior en el cas de la denominada operació Pando-
ra a Barcelona?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el possible perill que va 
córrer la població pel núvol tòxic produït 
per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 311-02120/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105649 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Va córrer algun perill la població de diversos muni-
cipis de la comarca de l’Anoia afectada pel núvol tòxic 
derivat de l’explosió a l’empresa Simar SA d’Igualada 
el 12 de febrer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’actuació dels seus mit-
jans arran de l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02121/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105650 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern l’actuació dels mitjans de la 
Generalitat durant els fets posteriors a l’explosió del 12 
de febrer a l’empresa Simar SA d’Igualada?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les causes de l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02122/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105651 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines varen ser les causes de l’explosió a l’empresa 
química Simar SA d’Igualada el dia 12 de febrer?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les autoritzacions per a 
transportar material químic del camió que 
en portava a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia), i d’aquesta empresa per a rebre’n
Tram. 311-02123/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105652 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 17.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Estava autoritzat el camió que portava el dia 4 de fe-
brer àcid nítric i clorur fèrric a transportar aquest ma-

terial i estava autoritzada l’empresa Simar SA d’Igua-
lada a rebre’l?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abocador de Can Carreras, de Rubí 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-19393/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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:

1. Ha fet el Govern alguna nova actuació d’inspecció 
per tal de saber si l’abocador de Can Carreras, a Ru-
bí (Vallès Occidental) ja ha arribat al seu límit de ca-
pacitat, tant en volum de residus com en l’assoliment 
de la cota màxima permesa, segons les autoritzacions 
atorgades?

2. Si s’ha fet aquesta inspecció, quin ha estat el resul-
tat i quines actuacions pensa fer el Govern en funció 
d’aquests resultats?

3. Si s’ha fet aquesta inspecció, i a partir de les dades 
actualitzades de l’estat de rebliment de Can Carreras, 
quina és la data prevista per al tancament de l’abo-
cador?

4. Arran l’actuació de la Comissió Europea demanant 
informacions sobre l’abocador de Can Carreras, s’ha 
donat compliment a la petició?

5. Si s’ha fet, quin és el contingut dels informes lliu-
rats a la CE?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de preparació per a la instal-

lació d’un abocador de residus a Can Pi de 
Vilaroch i Can Balasc, a Rubí (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-19394/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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:

1. Té coneixement el Govern de les obres de prepa-
ració per a la instal·lació d’un abocador de residus als 
paratges anomenats Can Pi de Vilaroch i Can Balasch, 
en l’antiga extractiva La Sibila de Rubí, que l’empre-
sa Arrins, SL (pertanyent al Grup TMA), impulsora 
de la infraestructura ha fet, consistent en tot un seguit 
d’obres en aquestes parcel·les, com ara la instal·lació de 
cabines, la construcció de l’estructura d’una bàscula, 
l’apilament de fresat asfàltic utilitzat per a l’arranja-
ment de camins, la construcció de dues basses, l’ar-
ranjament de talussos i la instal·lació de canalitzacions 
amb destí a aquestes basses, entre d’altres, malgrat la 
suspensió de llicències per a infraestructures de resi-
dus dictada per la Conselleria i que van més enllà de 
l’autorització de que disposa del Departament de mi-
nes per fer moviments de terres?

2. Quines actuacions ha dut o pensa dur a terme el Go-
vern al respecte d’aquestes obres?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la unificació de la di-
recció d’equips d’atenció primària a la regió 
metropolitana nord
Tram. 314-19395/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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:

1. Quina és la valoració (amb indicadors econòmics 
i de millores qualitatives del servei) dels canvis en la 
gestió fets via unificació de la direcció d’equips d’aten-
ció primària a la regió metropolitana nord?

2. Considera el Govern que la presa de decisions més 
centralitzada ha allunyat la gestió encara més dels pro-
fessionals dels serveis?

3. Ha fet alguna enquesta de satisfacció dels professio-
nals d’aquests serveis on s’ha implantat un sistema de 
unificació de la direcció d’equips d’AP?

4. Si s’ha fet, quins són els resultats de la satisfacció /  
motivació d’aquests professionals abans i després 
d’aquests canvis?

5. Té el Govern intenció d’aplicar aquest sistema 
d’unificació de la direcció d’equips d’AP en altres re-
gions sanitàries?

6. On?

7. Quan?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals l’atenció domi-
ciliària la fan equips sanitaris diferents dels 
equips d’atenció a la consulta
Tram. 314-19396/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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:

1. Per quins motius s’està canviant el concepte d’aten-
ció domiciliària fent que aquesta sigui duta a terme 
per equips específics separats dels d’atenció a la con-
sulta?

2. Considera el Govern que és millor per al pacient ser 
atès per personal diferent al seu metge/ssa o infermer/a 
de referència quan és atès a domicili?

3. On està aplicant ja el Govern aquest nou tipus de 
model i concepte d’atenció domiciliària?

4. Té previst el Govern aplicar-lo a més àrees bàsiques?

5. On?

6. Quan?

7. Té intenció el Govern d’externalitzar l’atenció do-
miciliària per a ser fet per part de personal o empreses 
externs a l’ICS?

8. En base a quins criteris es planteja aquest canvi de 
model en la prestació del servei?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre dels diversos tipus de pro-
fessionals del Pius Hospital, de Valls, el 2013 
i el 2014
Tram. 314-19397/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el nombre de metges, infermers, tècnics 
de cures auxiliars d’infermeria, zeladors, administra-
tius i seguretat del Pius Hospital de Valls durant els 
anys 2013 i 2014? Desglossar per mesos, àrea d’actua-
ció i torns.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

El diputat Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, ha formulat la matei-
xa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals dels hospi-
tals el 2013 i el 2014. Tot seguit es reprodueix la llista 
de preguntes amb el número de tramitació i de registre 
corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.02.2015).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hospi-
tal de Figueres, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19398/10, 
reg. 105125)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Comarcal de l’Alt Penedès, de Vilafranca del 
Penedès, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19399/10, reg. 
105126)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de la Fun-
dació Sant Hospital, de la Seu d’Urgell, el 2013 i el 
2014 (tram. 314-19400/10, reg. 105127)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
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pital d’Igualada, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19401/10, 
reg. 105128)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals del Centre 
Hospitalari de Manresa, el 2013 i el 2014 (tram. 314-
19402/10, reg. 105129)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Manresa, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19403/10, reg. 105130)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals del Centre 
MQ, de Reus, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19404/10, 
reg. 105131)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Universitari Sant Joan, de Reus, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19405/10, reg. 105132)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de la Clí-
nica Terres de l’Ebre, de Tortosa, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19406/10, reg. 105133)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Verge de la Cinta, de Tortosa, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19407/10, reg. 105134)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hospi-
tal de Palamós, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19408/10, 
reg. 105135)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, el 2013 i el 
2014 (tram. 314-19409/10, reg. 105136)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hospi-
tal de Viladecans, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19410/10, 
reg. 105137)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de 
Sant Boi de Llobregat, el 2013 i el 2014 (tram. 314-
19411/10, reg. 105138)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu, de Martorell, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19412/10, reg. 105139)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu, d’Esplugues de Llobregat, el 
2013 i el 2014 (tram. 314-19413/10, reg. 105140)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hospi-
tal del Vendrell, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19414/10, 
reg. 105141)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet, 
el 2013 i el 2014 (tram. 314-19415/10, reg. 105142)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital General de l’Hospitalet de Llobregat, el 2013 i el 
2014 (tram. 314-19416/10, reg. 105143)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Municipal de Badalona, el 2013 i el 2014 (tram. 
314-19417/10, reg. 105144)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19418/10, reg. 105145)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona, 
el 2013 i el 2014 (tram. 314-19419/10, reg. 105146)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Insti-
tut Català d’Oncologia de Badalona, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19420/10, reg. 105147)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Insti-
tut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de Llobregat, el 
2013 i el 2014 (tram. 314-19421/10, reg. 105148)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Comarcal de Sant Bernabé, de Berga, el 2013 i el 
2014 (tram. 314-19422/10, reg. 105149)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hospi-
tal de Cerdanya, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19423/10, 
reg. 105150)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Comarcal Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Gel-
trú, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19424/10, reg. 105151)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, el 
2013 i el 2014 (tram. 314-19425/10, reg. 105152)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, el 2013 i el 
2014 (tram. 314-19426/10, reg. 105153)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de la Clí-
nica Girona, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19427/10, reg. 
105154)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Santa Caterina, de Salt, el 2013 i el 2014 (tram. 
314-19428/10, reg. 105155)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona, el 
2013 i el 2014 (tram. 314-19429/10, reg. 105156)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Ins-
titut Català d’Oncologia de Girona, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19430/10, reg. 105157)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Comarcal Sant Jaume, de Calella, el 2013 i el 
2014 (tram. 314-19431/10, reg. 105158)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital de Mataró, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19432/10, 
reg. 105159)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Comarcal d’Amposta, el 2013 i el 2014 (tram. 
314-19433/10, reg. 105160)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital General de Vic, el 2013 i el 2014 (tram. 314-
19434/10, reg. 105161)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Comarcal del Pallars, de Tremp, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19435/10, reg. 105162)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de la Clí-
nica Salus Infirmorum, de Banyoles, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19436/10, reg. 105163)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Comarcal de Móra d’Ebre, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19437/10, reg. 105164)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital de Campdevànol, el 2013 i el 2014 (tram. 314-
19438/10, reg. 105165)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de la Clí-
nica de Ponent, de Lleida, el 2013 i el 2014 (tram. 314-
19439/10, reg. 105166)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Santa Maria, de Lleida, el 2013 i el 2014 (tram. 
314-19440/10, reg. 105167)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida, el 
2013 i el 2014 (tram. 314-19441/10, reg. 105168)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Comarcal de Blanes, el 2013 i el 2014 (tram. 314-
19442/10, reg. 105169)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona, el 2013 i el 
2014 (tram. 314-19443/10, reg. 105170)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 2013 i 
el 2014 (tram. 314-19444/10, reg. 105171)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Espi-
tau Val d’Aran, de Vielha e Mijaran, el 2013 i el 2014 
(tram. 314-19445/10, reg. 105172)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de la Clí-
nica del Vallès de Sabadell, el 2013 i el 2014 (tram. 
314-19446/10, reg. 105173)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hospi-
tal de Sabadell, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19447/10, 
reg. 105174)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hospi-
tal de Terrassa, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19448/10, 
reg. 105175)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital Mútua de Terrassa, el 2013 i el 2014 (tram. 314-
19449/10, reg. 105176)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de la Fun-
dació Privada Hospital de Mollet, de Mollet del Va-
llès, el 2013 i el 2014 (tram. 314-19450/10, reg. 105177)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital de Sant Celoni, el 2013 i el 2014 (tram. 314-
19451/10, reg. 105178)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre dels diversos tipus de professionals de l’Hos-
pital General de Granollers, el 2013 i el 2014 (tram. 
314-19452/10, reg. 105179)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de cooperatives de trans-
port per carretera que tenen l’autorització de 
transport en vigor del 2010 ençà
Tram. 314-19453/10

Formulació
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105303 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Roca Mas, 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 societats cooperatives del sector del trans-
port per carretera tenen en vigor la seva autorització 
de transport a Catalunya des de 2010 fins avui? Dades 
desglossades per anys.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís de l’Ajuntament de Cas-
telldefels (Baix Llobregat) de cedir sòl muni-
cipal per a construir-hi un centre d’atenció 
primària
Tram. 314-19454/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 105336 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari:

– Ha tramès l’Ajuntament de Castelldefels cap mena  
de compromís de paraula o per escrit al Departament de  
Salut de la Generalitat de Catalunya de cessió de sòl 
municipal per construir-hi el III CAP de la ciutat? 
Cas que la resposta sigui afirmativa: quan i en quins  
termes.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2015

Anna Simó i Castelló Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sisena hora en els centres escolars 
de Barcelona
Tram. 314-19455/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105354 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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:

– En quins centres escolars de la ciutat de Barcelo-
na es va mantenir la sisena hora durant el curs 2013-
2014? A quins es va suprimir?

– S’ha fet algun seguiment dels centres que van su-
primir la sisena hora a la ciutat de Barcelona? En cas 
afirmatiu, quines han estat les conclusions del mateix?

– En quins centres escolars s’imparteix la sisena hora 
durant el curs escolar 2014-2015 a la ciutat de Barce-
lona?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habi-
tatges a Barcelona en el període 2007-2014
Tram. 314-19456/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105355 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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:

– Quina ha estat l’aportació de la Generalitat de Cata-
lunya en ajuts de rehabilitació d’habitatges a la ciutat 
de Barcelona des del 2007 fins al 2014? Desglossar per 
semestres.

– Quants edificis i habitatges de la ciutat de Barcelona 
han estat beneficiaris d’ajuts de rehabilitació per part 
de la Generalitat de Catalunya des del 2007 al 2014? 
Desglossar per semestres i barris.

– Quin és el deute pendent de la Generalitat de Catalu-
nya per ajuts a la rehabilitació d’edificis i vivendes des 
de l’any 2007 al 2014?

– Quin ha estat el pressupost destinat a la rehabilitació 
d’habitatges i edificis a de la ciutat de Barcelona dels 
exercicis 2007 a 2014?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia amb Entorn, Enginyeries i Serveis, 
en el període 2011-2014
Tram. 314-19457/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105368 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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:

– Quins son els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia, en el període 2011 a 2014, amb l’empresa 
Entorn, SA Enginyeries i Serveis, indicant objecte, 
import del contracte i de les ofertes presentades, pro-
cediment contractació, ofertes presentades, raons que 
van justificar l’adjudicació i relació d’empreses convi-
dades a participar del procediment?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia amb Dribbling en el període 2011-
2014
Tram. 314-19458/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105369 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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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– Quins son els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia, en el període 2011 a 2014, amb l’empresa 
Dribbling, SL, indicant objecte, import del contracte 
i de les ofertes presentades, procediment contractació, 
ofertes presentades, raons que van justificar l’adjudi-
cació i relació d’empreses convidades a participar del 
procediment?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia amb Novatec Asesoría en el perío-
de 2011-2014
Tram. 314-19459/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105370 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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:

– Quins son els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia, en el període 2011 a 2014, amb l’empresa 
Novatec Asesoria, SL, indicant objecte, import del 
contracte i de les ofertes presentades, procediment 
contractació, ofertes presentades, raons que van jus-
tificar l’adjudicació i relació d’empreses convidades a 
participar del procediment?

– Existia alguna relació professional anterior entre la di-
rectora de l’Institut Català de l’Energia i l’administrador 
o responsables de l’empresa Novatec Asesoria, SL?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació de Josep Maria Cal-
met per part de l’Institut Català de l’Energia
Tram. 314-19460/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

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:

– L’Institut Català de l’Energia va contractar al Senyor 
Josep Maria Calmet, indicant data de contractació i 
extinció de la relació laboral, si s’escau, import de la 
retribució bruta anual, raons que van justificar la seva 
contractació?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme arran 
dels comentaris d’usuaris de xarxes socials 
sobre la mort d’un mosso d’esquadra que va 
ésser atropellat a Sant Quirze del Vallès
Tram. 314-19461/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105372 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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:

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
d’Interior pels comentaris a Twitter i Facebook de per-
sones en els quals menystenien o insultaven als Mos-
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sos d’Esquadra arran de la mort de l’agent dels Mossos 
d’Esquadra a Sant Quirze del Vallés al ser atropellat 
per un conductor que va fugir del lloc de l’atropella-
ment?

– Es formularà alguna denúncia o s’iniciaran accions 
judicials per aquests fets?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les retribucions de la directora 
de l’Institut Català d’Energia en el període 
2011-2014
Tram. 314-19462/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 105382 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 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:

– Quin va ser l’import mensual abonat en nòmina o 
transferit directament en concepte de dietes per assis-
tència a òrgans col·legiats i despeses de desplaçament, 
manutenció, representació o similars a la Sra. Maite 
Masià durant la seva etapa de directora de l’Institut 
Català d’Energia (2011-2014)?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda d’immobles de la Generalitat 
del 2010 ençà
Tram. 314-19463/10

Formulació

Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En relació a la política de venda d’immobles del Go-
vern de la Generalitat:

1. Quina és la relació d’immobles propietat de la Ge-
neralitat que han estat venuts des de 2010, amb el preu 
inicial de sortida de cada immoble i preu final de la 
venda?

2. A quines empreses o fons inversió han estat venuts 
els esmentats immobles?

3. Quina és la relació de lloguers que el Govern de la 
Generalitat paga en aquests moments per immobles 
que eren de propietat, el cost dels lloguers i la durada 
de cada contracte de lloguer?

4. Quines són les vendes d’immobles o altre patrimoni 
de la Generalitat que el Govern té per objectiu realit-
zar en 2015?

5. En quins llocs el Govern preveu instal·lar les unitats 
administratives que estaven en immobles que han es-
tat venuts?

6. Quines unitats administratives seran traslladades?

7. Quan es preveu fer els trasllats?

8. A quant personal de la Generalitat afectarà aquests 
trasllats?

9. En quines dates està previst que es realitzin els es-
mentats trasllats?

10. Quines són les mesures que el Govern emprendrà 
perquè el canvi d’ubicació de dependències de la Ge-
neralitat no suposi cap perjudici pels treballadors i tre-
balladores ni pels usuaris dels serveis?



24 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 502

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 76

11. Quines actuacions realitzarà el Govern per garantir 
una adequada mobilitat en transport públic a les noves 
instal·lacions?

12. S’ha informat als representants dels treballadors 
dels canvis de les dependències de la Generalitat i dels 
canvis que pot suposar per la mobilitat dels mateixos?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts de la Unió Europea per a la 
urbanització del sector de la Coma, de Va-
carisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19464/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105432 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada, Pere Calbó i Roca, 
diputat, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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:

– La Generalitat té oberta o previst convocar alguna 
línia d’ajuts, en l’exercici 2015, per demanar a la Unió 
Europea una subvenció per a dur a terme les obres 
d’urbanització del sector La Coma del municipi de Va-
carisses on cal, entre d’altres actuacions, dotar-lo de 
clavegueram i millora del servei d’aigües?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Eva García Rodríguez Pere Calbó i Roca
Diputada del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts del Fons Feder per a la urba-
nització del sector de la Coma, de Vacaris-
ses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19465/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105433 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada, Pere Calbó i Roca, 
diputat, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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:

– La Generalitat té oberta o previst convocar alguna lí-
nia d’ajuts del Fons FEDER, en l’exercici 2015, que per-
meti atorgar una subvenció per a dur a terme les obres 
d’urbanització del sector La Coma del municipi de  
Vacarisses on cal, entre d’altres actuacions, dotar-lo  
de clavegueram i millora del servei d’aigües?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Eva García Rodríguez Pere Calbó i Roca
Diputada del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts del programa de la Unió Euro-
pea Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas per a la urbanització 
del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-19466/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105434 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada, Pere Calbó i Roca, 
diputat, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
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pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– La Generalitat té oberta o previst convocar alguna 
línia d’ajuts de les partides JESSICA (Joint Europe-
an Support for Sustainable Investiment in City Areas) 
de la Unió Europea, en l’exercici 2015, que permeti 
atorgar una subvenció per a dur a terme les obres d’ur-
banització del sector La Coma del municipi de Vaca-
risses on cal, entre d’altres actuacions, dotar-lo de cla-
vegueram i millora del servei d’aigües?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Eva García Rodríguez Pere Calbó i Roca
Diputada del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts d’altres administracions per 
a la urbanització del sector de la Coma, de 
Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19467/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105435 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada, Pere Calbó i Roca, 
diputat, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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:

– La Generalitat té oberta o previst convocar alguna 
línia d’ajuts, en l’exercici 2015, per demanar a d’altres 
administracions una subvenció per a dur a terme les 
obres d’urbanització del sector La Coma del munici-
pi de Vacarisses on cal, entre d’altres actuacions, do-
tar-lo de clavegueram i millora del servei d’aigües?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Eva García Rodríguez Pere Calbó i Roca
Diputada del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts propis per a la urbanització 
del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-19468/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105436 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada, Pere Calbó i Roca, 
diputat, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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:

– La Generalitat té oberta o previst convocar alguna 
línia d’ajuts pròpia, en l’exercici 2015, per a dur a ter-
me les obres d’urbanització del sector La Coma del 
municipi de Vacarisses on cal, entre d’altres actuaci-
ons, dotar-lo de clavegueram i millora del servei d’ai-
gües?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Eva García Rodríguez Pere Calbó i Roca
Diputada del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat de la gestió de residus de 
l’abocador de Can Carreras al de Can Ba-
lasc, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-19469/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105440 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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

1. Ha valorat el Govern si el trasllat de l’actual activitat 
de gestió de residus de l’abocador de Can Carreras a 
Can Balasch (tots dos al municipi de Rubí, Vallès Oc-
cidental) pot suposar l’incompliment de la Sentència 
del TSJ de Catalunya (num.35/2012) respecte al tipus 
de residus que serien admissibles a Can Balasch?

2. L’existència de centres escolars i residències per a la 
gent gran a menys de 2mil metres de l’abocador pro-
jectat a Can Balasch, no hauria de ser motiu suficient 
per denegar la ubicació d’aquesta infraestructura, te-
nint en compte el què fixa el Reglament d’Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (RAMINP)?

3. Ha valorat la Ponència Ambiental el conjunt d’acti-
vitats que es desenvolupen a finca on hi ha l’abocador 
de Can Carreras de Rubí (Vallès Occidental) –extrac-
ció de sorres i graves, recuperació de palets i ensacat 
de terres, substrats i adobs– per aprovar els canvis 
no substancials incorporats des de 2012 a l’expedient 
d’aquest abocador?

4. S’ha plantejat el Govern establir un límit de modi-
ficacions no substancials, atès que totes s’incorporen 
al mateix expedient de la mateixa activitat, la qual al 
final i en conjunt resulta molt diferent de l’autoritzada 
inicialment?

5. Atenent que via modificacions no substancials fetes 
als permisos de l’abocador de Can Carreras de Rubí 
durant aquests darrers anys s’ha permès que s’incre-
menti en prop de 46mil m3 les tones de residus que s’hi 
poden abocar, quin és l’argument per a no modificar la 
cota final de rebliment d’aquest abocador?

6. S’ha realitzat algun amidament darrerament en el 
dipòsit de Can Carreras de Rubí per a garantir que no 
s’hi estan abocant més residus dels autoritzats?

7. Si no se n’ha fet cap, darrerament, quan es té previst 
de fer-ne, donat que la densitat actual dels residus en 
aquest abocador (segons autoritzacions de l’ARC) és 
de 0,545 tones/m3 i en canvi l’empresa que gestiona 
l’abocador (TMA) treballa amb dades d’1,2 tones/m3?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla de reforma de l’Institut Antoni 
Cumella, de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-19470/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105446 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

L’Institut Antoni Cumella de Granollers, des de fa 
temps, pateix una sèrie de problemes estructurals que 
provoquen varies deficiències en les instal·lacions del 
centre i impedeixen una pràctica docent adequada. Per 
aquests motius,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– En quin estat es troba el Pla de Reforma de l’edifici 
de l’Institut Antoni Cumella de Granollers?

– Quina és la previsió del Departament pel que fa la 
revisió del Pla de Reforma de l’institut Antoni Cume-
lla i amb quin calendari es treballa a aquest respecte?

– Quines actuacions d’arranjament i revisió estructu-
ral de l’edifici de l’Institut Antoni Cumella de Grano-
llers té previstes el Departament?

– Quina valoració fa el Departament sobre el fet que 
estudiants catalans hagin de fer classes a l’hivern sen-
se una calefacció adequada del seu centre educatiu?

– Quin nivell de prioritat representar per al Departa-
ment d’Educació les obres de millora de l’edifici de 
l’Institut Antoni Cumella de Granollers?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2015

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un centre de forma-
ció professional a Mataró (Maresme)
Tram. 314-19471/10

Formulació
Joan Mena Arca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105459 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Salvador Milà i Sol-
sona, 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 Regla-
ment del Parlament, presenten les preguntes següents, 
per tal que els siguin contestades amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

1) Té previst el Departament d’Ensenyament la cons-
trucció d’un gran centre de Formació Professional a 
la ciutat de Mataró (Maresme), en terrenys cedits pel 
consistori en Ple Municipal en sessió del 23 de desem-
bre de 2014, amb possibilitat d’iniciar l’activitat acadè-
mica el curs escolar 2017 - 2018?

2) Quins serien els terminis i els procediments admi-
nistratius que determinarien les condicions tan mate-
rials com temporals de la construcció d’aquest equi-
pament?

3) Quins són els estudis socioeconòmics que han de-
terminat aquesta decisió?

4) Quins han estat els contactes previs amb els sectors 
econòmics de la ciutat per establir les possibles futures 
sinèrgies entre el nou centre de Formació Professional 
i aquests sectors?

5) Quins han estat els contactes previs amb els sectors 
universitaris presents a la ciutat per establir les possi-
bles futures sinèrgies entre el nou centre de Formació 
Professional i el Tecnocampus?

6) Quina seria l’oferta educativa del nou centre de For-
mació Professional?

7) Quina relació hi hauria entre el nou centre de For-
mació Professional i els centres educatius de la ciutat 
que ofereixen actualment estudis de Formació Profes-
sional, tan públics com privats?

8) Quin seria l’àmbit territorial previst per a aquest 
centre?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Joan Mena Arca Salvador Milà i Solsona
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la nevada del 4 de febrer de 2015 i so-
bre la situació de conflicte en el Cos de Bom-
bers Voluntaris
Tram. 314-19472/10

Formulació

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105577 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Com valora el conseller d’Interior l’actuació del Go-
vern de la Generalitat en relació a l’episodi de neu del 
4 de febrer?

2. Com valora el conseller d’Interior l’actuació de les 
concessionàries d’autopistes en l’episodi de neu del 4 
de febrer?

3. Com valora el conseller d’Interior l’actuació dels 
serveis de l’Estat central en l’episodi de neu del 4 de 
febrer?

4. Com valora les el conseller d’Interior les previsions 
realitzades per Servei de Meteorologia de Catalunya 
en relació a la nevada del 4 de febrer?

5. Quins errors reconeix el Govern en relació a la seva 
actuació durant la nevada del 4 de febrer?

6. Per quins motius el conseller d’Interior ha conside-
rat que no era necessària la seva compareixença per 
informar de les nevades del 4 de febrer?

7. Com valora el Govern l’actuació del Servei Català 
de Trànsit en motiu de la nevada del 4 de febrer?

8. Com valora el Govern la situació de conflicte dins el 
Cos de Bombers de Voluntaris de Catalunya?

9. Quines mesures preveu adoptar el Govern davant 
les dimissions que s’estan produint en el Cos de Bom-
bers Voluntaris?

10. Quines mesures preveu impulsar el Govern per so-
lucionar el conflicte dins el Cos de Bombers Volun-
taris?
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11. Com valora el Govern l’actuació del Departament 
d’Interior en el cas de la denominada operació Pando-
ra a Barcelona?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans d’igualtat de la Generalitat, 
les seves empreses i els organismes que en 
depenen
Tram. 314-19473/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105641 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

− De quins plans d’igualtat disposa la Generalitat de 
Catalunya, les seves empreses i organismes depen-
dents? Indicar el grau d’assoliment de cada un d’ells.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de publicació de les dades 
relatives al compliment de la Llei orgànica 
3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes
Tram. 314-19474/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105642 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 

els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

− En base al principi de transparència i a les obligaci-
ons de la nova llei de transparència, quan es preveuen 
publicar les dades sobre acompliment de la llei Orgà-
nica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de 
dones i homes?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment del principi de 
presència equilibrada d’homes i dones en 
els nomenaments i les designacions dels 
càrrecs de responsabilitat de la Generalitat
Tram. 314-19475/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105643 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el grau d’acompliment del principi de pre-
sència equilibrada de dones i homes en els nomena-
ments i designacions dels càrrecs de responsabilitat 
de la Generalitat de Catalunya, de tots els seus orga-
nismes i empreses dependents, així com en aquells en 
què la Generalitat de Catalunya hi té participació i re-
presentació?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els percentatges i les xifres absolutes 
de presència de dones i homes en els con-
sells i òrgans de govern de la Generalitat
Tram. 314-19476/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105644 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quins són els percentatges i les xifres absolutes so-
bre presència de dones i homes en la configuració de 
tots els consells i òrgans de Govern de la Generalitat 
de Catalunya, tots els seus organismes i empreses de-
pendents, així com en els diferents nivells directius de 
tots els departaments, organismes i empreses depen-
dents de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals s’ha reduït la 
presència de dones als òrgans de decisió de 
la Generalitat
Tram. 314-19477/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105645 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el motiu per què la presència de dones als 
òrgans de decisió de la Generalitat de Catalunya i or-
ganismes dependents s’hagi reduït des d’un 24% l’any 
2012 fins a un 22% l’any 2014?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dimissió dels caps i sotscaps dels 
bombers voluntaris de la província de Lleida
Tram. 314-19478/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 105646 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin capteniment té el Govern envers les dimissions 
dels 43 caps i sot caps de bombers voluntaris de la pro-
víncia de Lleida?

– Com acceptarà aquesta situació de dimissions a la 
operativitats dels parcs de bombers afectats?

– Hi ha un diàleg obert entre el Govern de la Gene-
ralitat i el Consell de Bombers Voluntaris al respec-
te d’aquestes dimissions, la seva motivació i les seves 
implicacions?

– Hi ha intenció per part de la Generalitat d’arribar a 
acords amb Consell de Bombers Voluntaris en relació 
a les seves reivindicacions, la seva reglamentació i les 
seves condicions laborals?

– Quina cobertura jurídica sanitària o assistencial te-
nen els bombers voluntaris per baixa i accident?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’explosió a l’empresa Simar, d’Iguala-
da (Anoia), del 12 de febrer de 2015
Tram. 314-19479/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 105653 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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:

1. Quines varen ser les causes de l’explosió a l’empresa 
química Simar SA d’Igualada el dia 12 de febrer?

2. Com valora el Govern l’actuació dels mitjans de la Ge-
neralitat durant els fets posteriors a l’explosió del 12 de  
febrer a l’empresa Simar SA d’Igualada?

3. Va córrer algun perill la població de diversos muni-
cipis de la comarca de l’Anoia afectada pel núvol tòxic 
derivat de l’explosió a l’empresa Simar SA d’Igualada 
el 12 de febrer?

4. Estava autoritzat el camió que portava el dia 4 de fe-
brer àcid nítric i clorur fèrric a transportar aquest ma-
terial i estava autoritzada l’empresa Simar SA d’Igua-
lada a rebre’l?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Jaume Bosch i Mestres Laura Massana Mas
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la vil·la romana de Centcelles, de 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19480/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105658 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants diners ha destinat el Govern de la Generali-
tat a la vil·la romana de Centcelles de Constantí?

– Quines accions creu el Govern que cal dur a terme a 
la vil·la romana de Centcelles de Constantí?

– Té previst el Govern alguna acció a la vil·la romana 
de Centcelles de Constantí?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fracàs escolar a Constantí (Tarra-
gonès)
Tram. 314-19481/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105659 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el tant per cent de fracàs escolar al municipi 
de Constantí?

– Quines accions creu el Govern que cal dur a terme 
pal·liar el fracàs escolar al municipi de Constantí?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges ocupats il·legalment a 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19482/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105660 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants habitatges hi ha ocupats il·legalment al muni-
cipi de Constantí?

– Ha rebut el Govern de la Generalitat algun tipus de 
sol·licitud de suport per part de l’Ajuntament de Cons-
tantí per solucionar el problema dels nombrosos habi-
tatges ocupats il·legalment al municipi?

– Quin és l’estat de la petició de l’ajuntament de Cons-
tantí de 400.000 euros per millora rel clavegueram del 
barri de Centcelles?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presència de Constantí (Tarrago-
nès) en els pressupostos de la Generalitat 
del 2010 ençà
Tram. 314-19483/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105661 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin reflex ha tingut en els pressupostos de la Ge-
neralitat el municipi de Constantí des del 2010 fins als 
del 2015?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya a Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19484/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105662 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del PUOSC en el municipi 
de Constantí des del 2006 fins ara?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els municipis disposats a acollir instal-

lacions especials
Tram. 314-19485/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105663 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Saba-
té 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 respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Creu el Govern que a partir d’ara es trobaran munici-
pis que vulguin col·laborar en disposar d’instal·lacions 
especials si es retiren les compensacions acordades a 
municipis com Constantí que fins ara les han rebut per 
la planta de residus industrials?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control dels residus tractats a la 
planta incineradora de residus industrials de 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19486/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105664 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Saba-
té 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Com controlarà el Govern a partir d’ara els residus 
que es tractin a la planta d’incineració de residus in-
dustrials de Constantí?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de les emissions de la plan-
ta incineradora de residus industrials de 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19487/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105665 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Saba-
té 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Com controlarà el Govern a partir d’ara les emis-
sions provinents de la planta d’incineració de residus 
especials de Constantí?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estabilitat laboral en instal·lacions 
especials com la planta incineradora de re-
sidus industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19488/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105666 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Saba-
té 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Creu el Govern que és necessària l’estabilitat laboral 
en instal·lacions sensibles com la planta d’incineració 
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de residus industrials de Constantí? Com pensa afavo-
rir-la el Govern?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució d’una comissió mixta 
amb la direcció de l’empresa Sarp per a 
fer un seguiment de la planta incineradora 
de residus industrials de Constantí (Tarra-
gonès)
Tram. 314-19489/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105667 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Saba-
té 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Pensa el Govern constituir una Comissió mixta 
amb la direcció de l’empresa SARP a la seva planta 
de Constantí, la Generalitat, l’Ajuntament i el Comitè 
d’Empresa a fi d’analitzar la marxa de la instal·lació, 
l’evolució de la seva plantilla i la seva estabilitat, qua-
lificació i formació?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compensació a l’Ajuntament de 
Constantí (Tarragonès) per la pèrdua dels 
ingressos derivats de la planta incineradora 
de residus industrials
Tram. 314-19490/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105668 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Com pensa el Govern compensar l’ajuntament de 
Constantí les pèrdues d’ingressos provinents fins ara 
de la planta d’incineració de residus industrials de 
Constantí?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de compensacions de 
l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès) per 
la pèrdua dels ingressos derivats de la plan-
ta de residus industrials
Tram. 314-19491/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105669 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Ha rebut la Generalitat alguna petició de l’Ajunta-
ment de Constantí exigint compensacions per evitar 
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disminuir els ingressos de què disposava fins ara per 
tenir ubicada al seu municipi la planta incineradora de 
residus industrials?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de control del brot de 
sarna que afecta la població de cabra hispà-
nica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19492/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105670 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quines són les mesures que ha endegat el Govern 
per controlar el brot de sarna que afecta la població de 
cabra hispànica al Massís del Port?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de casos de sarna entre la 
població de cabra hispànica del Parc Natu-
ral dels Ports
Tram. 314-19493/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-

ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quina és l’evolució, des del passat mes de desembre 
fins avui, dels casos detectats de cabra hispànica afec-
tats per la sarna al Massís del Port?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detecció del primer cas de sar-
na entre la població de cabra hispànica del 
Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19494/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105672 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quin dia es va detectar el primer positiu de sarna en 
un exemplar de cabra hispànica al Massís del Port el 
passat mes de desembre?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de les mostres que van 
confirmar la presència de sarna entre la po-
blació de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19495/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105673 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quin dia es van recollir les mostres analítiques que 
posteriorment van donar positiu un cas de sarna en la 
població de cabra hispànica al Massís del Port el pas-
sat mes de desembre?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural va tenir coneixement de la de-
tecció del primer cas de sarna entre la po-
blació de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19496/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quin dia va tenir coneixement el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural que s’havia detectat un positiu de sarna en la 
població de cabra hispànica del Massís del Port?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa de les mesures de 
control del brot de sarna que afecta la po-
blació de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19497/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105675 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quin dia el Govern posa en marxa les mesures de 
control del brot de sarna de la població de cabra hispà-
nica al Massís del Port?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització per a abatre exemplars 
de cabra hispànica afectats de sarna a la 
Reserva Nacional de Caça dels Ports
Tram. 314-19498/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105676 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– A partir de quin dia va autoritzar el Govern el perso-
nal adscrit a la Reserva Nacional de Caça del Port per 
abatre els primers exemplars de cabra hispànica afec-
tats pel brot de sarna?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb altres administra-
cions sobre les mesures de control del brot 
de sarna que afecta la població de cabra 
hispànica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19499/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105677 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Ha tingut contactes el Govern amb altres adminis-
tracions d’altres comunitats autònomes o de l’Estat per 
l’adopció de mesures de control del brot de sarna que 

afecta la població de cabra hispànica del Massís del 
Port? Quines són les decisions que s’hi ha pres?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diligència en la detecció i posada 
en marxa de mesures de control del brot de 
sarna que afecta la població de cabra hispà-
nica del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19500/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105678 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Creu el Govern que ha estat diligent en la detecció i 
posada en marxa de mesures de control en el brot de 
sarna detectat en la població de cabra hispànica del 
Massís del Port?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les repercussions de la sarna sobre la 
població de cabra hispànica del Parc Natu-
ral dels Ports
Tram. 314-19501/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 105679 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quines són les repercussions a mig i llarg termini 
que, segons les previsions de que disposa el Govern, 
tindrà el brot de sarna actual sobre la població de ca-
bra hispànica del Massís del Port?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015

Òscar Ordeig i Molist Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acomiadaments de directius del 
Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-19502/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 105682 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

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 les dades contingudes en l’informe publi-
cat i elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya respecte els exercicis 2.009, 2010 i 2011 del Con-
sorci Sanitari Integral, interessa a aquesta diputada 
conèixer els següents punts:

– Quines varen ser les causes justificatives dels aco-
miadaments d’alguns directius amb motiu del seu 
acomiadament?

– Quins varen ser els motius de tals acomiadaments?

– Quin va ser el motiu justificatiu de la indemnització 
a favor del conseller delegat, quan no estava previst en 
el seu contracte aquest tipus de compensació?

– Com es justifica que, tot i haver estat indemnitzat, 
fos contractat de nou, de forma immediata, i en un 
càrrec similar?

– Quins són els motius justificatius per haver contrac-
tat dues societats mercantils sense el corresponen con-
curs?

– Quins són els motius justificatius per haver fet 
aquests contractes quan aquestes societats estan inte-
grades per personal laboral del CSI?

– Quina cobertura legal justifica el pagament de com-
plements i retribucions fora de Conveni en benefici de 
determinats professionals?

– A favor de quins professionals en concret es van fer 
aquests retribucions fora de Conveni?

– Com es justifica que no s’apliqui als directius l’esca-
lat de reducció salarial previst en el Decret 3/2010 per 
aquest tipus de personal?

– Quines són les reduccions salarials que s’estan apli-
cant enguany al personal directiu?

– S’ha procedit al rescabalament de les quantitats in-
degudament abonades al personal directiu?

– Quines mesures correctores s’han pres respecte to-
tes les irregularitats manifestades per la Sindicatura 
de Comptes?

– A quines, i de quina manera, s’ha donat compliment 
a les recomanacions efectuades per la Sindicatura de 
Comptes?

– Quines responsabilitats internes s’han exigit per 
aquestes irregularitats?

En relació a les dades contingudes en l’informe publi-
cat i elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya respecte els exercicis 2.009, 2010 i 2011 del Con-
sorci Sanitari Integral, interessa a aquesta diputada 
conèixer els següents punts:

– Quines varen ser les causes justificatives dels acomia-
daments d’alguns directius amb motiu del seu acomia-
dament?

– Quins varen ser els motius de tals acomiadaments?

– Quin va ser el motiu justificatiu de la indemnització 
a favor del conseller delegat, quan no estava previst en 
el seu contracte aquest tipus de compensació?

– Com es justifica que, tot i haver estat indemnitzat, 
fos contractat de nou, de forma immediata, i en un 
càrrec similar?

– Quins són els motius justificatius per haver contrac-
tat dues societats mercantils sense el corresponen con-
curs?

– Quins són els motius justificatius per haver fet 
aquests contractes quan aquestes societats estan inte-
grades per personal laboral del CSI?

– Quina cobertura legal justifica el pagament de com-
plements i retribucions fora de Conveni en benefici de 
determinats professionals?

– A favor de quins professionals en concret es van fer 
aquests retribucions fora de Conveni?



24 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 502

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 90

– Com es justifica que no s’apliqui als directius l’esca-
lat de reducció salarial previst en el Decret 3/2010 per 
aquest tipus de personal?

– Quines són les reduccions salarials que s’estan apli-
cant enguany al personal directiu?

– S’ha procedit al rescabalament de les quantitats in-
degudament abonades al personal directiu?

– Quines mesures correctores s’han pres respecte to-
tes les irregularitats manifestades per la Sindicatura 
de Comptes?

– A quines, i de quina manera, s’ha donat compliment 
a les recomanacions efectuades per la Sindicatura de 
Comptes?

– Quines responsabilitats internes s’han exigit per 
aquestes irregularitats?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Directiva 2012/2013/UE del Parla-
ment Europeu i del Consell, del 22 de maig 
de 2012, relativa al dret a la informació ens 
els procediments penals
Tram. 314-19503/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 105698 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.02.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
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 passat 1 de juny de 2012 es publicà al Diari Oficial 
de la Unió Europea la Directiva 2012/13/UE/ del Par-

lament i del Consell de 22 de maig de 2012 relativa al 
Dret a la informació en els procediments penals.

La Directiva desenvolupa els drets dels detinguts i de 
l’acusat, és de gran importància no tant sols per la in-
formació d’aquests, sinó perquè suposa una carta de 
drets per l’exercici efectiu dels mateixos, alhora que 
suposa un exercici efectiu del dret a la defensa, afec-
tant de ple a Drets Fonamentals de les persones. Drets, 
entre altres, tant bàsics com accés a l’atestat i proves 
de que disposi la policia prèviament a la detenció de 
la persona detinguda, així com una entrevista prèvia 
amb la persona detinguda abans de la declaració po-
licial.

La Directiva en qüestió entrà en vigor el passat 21 de 
juny de 2012, havent de ser transposada abans del 2 
de juny de 2014. L’Estat espanyol, hores d’ara, no ha 
modificat la Llei aplicant aquesta Directiva, però les 
Directives són de compliment obligatori pels Estats 
quan reconeixen drets, pel que han de ser d’aplicació 
obligatòria directa.

Per tot això interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari:

– Si el Govern té coneixement de l’obligatorietat del 
compliment de la referida Directiva.

– Quins son els quins motius que justifiquen l’incom-
pliment de la Directiva 2012/13/UE Del Parlament i 
del Consell.

– Qui és la persona responsable del no compliment de 
la Directiva.

– Quines mesures adoptarà per corregir aquesta vul-
neració de Drets Fonamentals i en quin termini.

Al mateix temps, sol·licitem se’ns remeti la circular 
que s’ha fet arribar a totes les comissaries respecte 
l’adaptació del protocol d’actuació a la normativa eu-
ropea relativa a l’habeas corpus i els drets de les per-
sones detingudes.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’ingressos de la Fundació Privada Sant Pau que provenen de les administracions públiques el 2013
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	Tram. 314-17690/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la percepció per la Fundació Privada Sant Pau d’ingressos superiors a 60.000 euros provinents de les administracions públiques el 2013
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la firma que ha auditat els comptes de la Fundació Privada Sant Pau del 2011
	Tram. 314-17694/10
	Resposta del Govern
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	Tram. 314-17699/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de comentaris de l’auditoria de la Fundació Privada Sant Pau el 2012
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	Tram. 314-17703/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis per a reomplir el pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir l’estanquitat del pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)
	Tram. 314-18020/10
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	Tram. 314-18054/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions econòmiques dels crèdits de l’Institut Català de Finances al grup Ficosa
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	Tram. 314-18090/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en la xarxa sanitària privada del 2007 ençà
	Tram. 314-18091/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis legislatius previstos en matèria sanitària
	Tram. 314-18122/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles antibales dels agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-18300/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es faran efectius els vals de paisà dels mossos d’esquadra del 2012 ençà
	Tram. 314-18302/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dotar el Cos de Bombers de nous vehicles el 2014, el 2015 i el 2016
	Tram. 314-18308/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assalts a cases del Maresme als mesos de setembre, octubre i novembre del 2014
	Tram. 314-18399/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment d’assalts a cases del Maresme del gener del 2014 ençà
	Tram. 314-18400/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures empreses per a resoldre l’increment d’assalts a cases del Maresme del setembre del 2014 ençà
	Tram. 314-18401/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reordenació d’efectius dels Mossos d’Esquadra per a cobrir les necessitats relatives als assalts a cases del Maresme del setembre del 2014 ençà
	Tram. 314-18402/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’operatiu policial que ha emprès per a resoldre l’increment d’assalts a cases del Maresme del setembre del 2014 ençà
	Tram. 314-18403/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la taula de coordinació de l’àrea bàsica policial de Mataró dels mesos de setembre, octubre i novembre del 2014
	Tram. 314-18404/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les investigacions per a identificar els culpables dels assalts a cases del Maresme del setembre del 2014 ençà
	Tram. 314-18405/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els filtres de les màscares antigàs dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-18406/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost del manteniment i la reposició dels elements caducats de les màscares antigàs dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-18407/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 el 8 de desembre de 2014
	Tram. 314-18447/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 el 9 de desembre de 2014
	Tram. 314-18448/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 el 10 de desembre de 2014
	Tram. 314-18449/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del programa Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 314-18450/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de manteniment del programa Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 314-18451/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci fet per alcaldes de municipis de Lleida sobre la intenció de contractar vigilància privada
	Tram. 314-18464/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la violència per homofòbia
	Tram. 314-18647/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el Departament d’Interior i el Centre Nacional d’Intel·ligència
	Tram. 314-18889/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de comandament de la coordinació entre el Departament d’Interior i el Centre Nacional d’Intel·ligència
	Tram. 314-18890/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits d’adscripció d’un centre docent a una universitat
	Tram. 314-18895/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la defunció d’una interna al Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19040/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria per a cobrir les places vacants de funcionaris del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19041/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la provisió de mitjans materials per al personal del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19042/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a classificar els interns del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19044/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de funcionaris per interns al Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19045/10
	Resposta del Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els incompliments amb els ens locals
	Tram. 310-00456/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pla de reindustrialització del Solsonès
	Tram. 310-00457/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament i les garanties d’eficiència del servei d’emergències 112
	Tram. 310-00458/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans
	Tram. 310-00459/10
	Anunci
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	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
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	Anunci
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	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia juvenil
	Tram. 310-00463/10
	Anunci
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	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els reportatges de Televisió de Catalunya amb relació a les estructures d’estat
	Tram. 310-00465/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de serveis i prestacions sanitaris
	Tram. 310-00466/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en serveis i ajuts socials
	Tram. 310-00467/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00267/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00268/10
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	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00269/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00270/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00271/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00272/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00273/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les expropiacions per les obres a la carretera C-51 que estan pendents de pagament
	Tram. 311-02091/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’expedients pendents de pagament de les expropiacions per les obres a la carretera C-51
	Tram. 311-02092/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients pagats el 2014 de les expropiacions per les obres a la carretera C-51
	Tram. 311-02093/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats fetes amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides
	Tram. 311-02094/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el web de la Generalitat no ha anunciat cap activitat amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides
	Tram. 311-02095/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe de Depana amb relació a la necessitat d’incorporar a la xarxa Ramsar altres zones humides
	Tram. 311-02096/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de zones humides a la xarxa Ramsar
	Tram. 311-02097/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de preservació i difusió de les zones humides
	Tram. 311-02098/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’emissió de la Col·lecció commemorativa del 300 aniversari de la Diada Nacional de Catalunya
	Tram. 311-02101/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals les monedes encunyades arran del conveni amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica tenen la mateixa aparença que les de curs legal
	Tram. 311-02102/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de monedes encunyades de la Col·lecció commemorativa del 300 aniversari de la Diada Nacional de Catalunya
	Tram. 311-02103/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes previstos per a evitar la confusió entre les monedes de curs legal i les de la Col·lecció commemorativa del 300 aniversari de la Diada Nacional de Catalunya
	Tram. 311-02104/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diligències obertes arran de l’encunyament de les monedes de la Col·lecció commemorativa del 300 aniversari de la Diada Nacional de Catalunya
	Tram. 311-02105/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de les monedes encunyades arran del conveni amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica
	Tram. 311-02106/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme arran dels comentaris d’usuaris de xarxes socials sobre la mort d’un mosso d’esquadra que va ésser atropellat a Sant Quirze del Vallès
	Tram. 311-02107/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva actuació en la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 311-02109/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions de la directora de l’Institut Català d’Energia en el període 2011-2014
	Tram. 311-02108/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació de les concessionàries d’autopistes en la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 311-02110/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels serveis de l’Estat en la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 311-02111/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions del Servei de Meteorologia de Catalunya amb relació a la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 311-02112/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els errors en la seva actuació durant la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 311-02113/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el conseller d’Interior considera que no és necessària la seva compareixença per a informar sobre la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 311-02114/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del Servei Català de Trànsit en la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 311-02115/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de conflicte en el Cos de Bombers Voluntaris
	Tram. 311-02116/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes davant les dimissions en el Cos de Bombers Voluntaris
	Tram. 311-02117/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a solucionar el conflicte del Cos de Bombers Voluntaris
	Tram. 311-02118/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació en l’operació Pandora a Barcelona
	Tram. 311-02119/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible perill que va córrer la població pel núvol tòxic produït per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02120/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels seus mitjans arran de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02121/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02122/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les autoritzacions per a transportar material químic del camió que en portava a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), i d’aquesta empresa per a rebre’n
	Tram. 311-02123/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abocador de Can Carreras, de Rubí (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19393/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de preparació per a la instal·lació d’un abocador de residus a Can Pi de Vilaroch i Can Balasc, a Rubí (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19394/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la unificació de la direcció d’equips d’atenció primària a la regió metropolitana nord
	Tram. 314-19395/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’atenció domiciliària la fan equips sanitaris diferents dels equips d’atenció a la consulta
	Tram. 314-19396/10
	Formulació

	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cooperatives de transport per carretera que tenen l’autorització de transport en vigor del 2010 ençà
	Tram. 314-19453/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) de cedir sòl municipal per a construir-hi un centre d’atenció primària
	Tram. 314-19454/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sisena hora en els centres escolars de Barcelona
	Tram. 314-19455/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges a Barcelona en el període 2007-2014
	Tram. 314-19456/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Entorn, Enginyeries i Serveis, en el període 2011-2014
	Tram. 314-19457/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Dribbling en el període 2011-2014
	Tram. 314-19458/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Novatec Asesoría en el període 2011-2014
	Tram. 314-19459/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de Josep Maria Calmet per part de l’Institut Català de l’Energia
	Tram. 314-19460/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme arran dels comentaris d’usuaris de xarxes socials sobre la mort d’un mosso d’esquadra que va ésser atropellat a Sant Quirze del Vallès
	Tram. 314-19461/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions de la directora de l’Institut Català d’Energia en el període 2011-2014
	Tram. 314-19462/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda d’immobles de la Generalitat del 2010 ençà
	Tram. 314-19463/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts de la Unió Europea per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19464/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts del Fons Feder per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19465/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts del programa de la Unió Europea Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19466/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts d’altres administracions per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19467/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts propis per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19468/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la gestió de residus de l’abocador de Can Carreras al de Can Balasc, de Rubí (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19469/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de reforma de l’Institut Antoni Cumella, de Granollers (Vallès Oriental)
	Tram. 314-19470/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un centre de formació professional a Mataró (Maresme)
	Tram. 314-19471/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nevada del 4 de febrer de 2015 i sobre la situació de conflicte en el Cos de Bombers Voluntaris
	Tram. 314-19472/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d’igualtat de la Generalitat, les seves empreses i els organismes que en depenen
	Tram. 314-19473/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació de les dades relatives al compliment de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes
	Tram. 314-19474/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment del principi de presència equilibrada d’homes i dones en els nomenaments i les designacions dels càrrecs de responsabilitat de la Generalitat
	Tram. 314-19475/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els percentatges i les xifres absolutes de presència de dones i homes en els consells i òrgans de govern de la Generalitat
	Tram. 314-19476/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha reduït la presència de dones als òrgans de decisió de la Generalitat
	Tram. 314-19477/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dimissió dels caps i sotscaps dels bombers voluntaris de la província de Lleida
	Tram. 314-19478/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), del 12 de febrer de 2015
	Tram. 314-19479/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vil·la romana de Centcelles, de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19480/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fracàs escolar a Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19481/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges ocupats il·legalment a Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19482/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de Constantí (Tarragonès) en els pressupostos de la Generalitat del 2010 ençà
	Tram. 314-19483/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya a Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19484/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis disposats a acollir instal·lacions especials
	Tram. 314-19485/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control dels residus tractats a la planta incineradora de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19486/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les emissions de la planta incineradora de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19487/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estabilitat laboral en instal·lacions especials com la planta incineradora de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19488/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’una comissió mixta amb la direcció de l’empresa Sarp per a fer un seguiment de la planta incineradora de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19489/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació a l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès) per la pèrdua dels ingressos derivats de la planta incineradora de residus industrials
	Tram. 314-19490/10
	Formulació
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