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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones autoritzades a capturar ocells fringíl·
lids que han estat denunciades per agents de l’autoritat del 
2004 ençà
Tram. 314-17631/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència i cen·
tre de dia per a gent gran a l’Anoia
Tram. 314-18010/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ampliar el nombre de places als centres de dia i 
les residències de l’Anoia
Tram. 314-18011/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ampliar el nombre de places al centre de dia i resi·
dència per a gent gran de la Fundació Consorts Guasch, de 
Capellades (Anoia)
Tram. 314-18012/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la casa de colònies La Censada, de Santa Margari·
da de Montbui (Anoia), per les joventuts de Plataforma per 
Catalunya
Tram. 314-18014/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-18015/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
clàusula de garantia del compliment de les obligacions fi·
nanceres i dels compromisos de pagament de la Generalitat
Tram. 314-18016/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades 
d’urgència 112
Tram. 314-18017/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre la 
previsió de tancar l’Escola Vila  ma gor e, de Sant Pere de 
Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-18038/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions que s’han de dur a terme per a corregir l’abús en el 
preu de la benzina
Tram. 314-18043/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions que ha dut a terme el Departament d’Empresa i 
Ocupació amb relació a l’abús en el preu de la benzina
Tram. 314-18044/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Projecte 1714 a l’Escola Pia de Calella (Maresme)
Tram. 314-18045/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per aturar l’ús de la casa de colònies La Censada, 
de Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les joventuts de 
Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18047/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats de les joventuts de Plataforma per Catalunya 
a la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de 
Montbui (Anoia)
Tram. 314-18048/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de la Direcció General de la Joventut per a assegu·
rar que les activitats en les cases de colònies compleixen el 
reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants 
i joves
Tram. 314-18049/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
capteniment amb relació a les activitats de les joventuts de 
Plataforma per Catalunya en la casa de colònies La Censa·
da, de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-18050/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per haver permès l’ús de la casa de colònies La Cen·
sada, de Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les joven·
tuts de Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18051/10
Resposta del Govern p. 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge del capital del grup Ficosa que correspon a la 
Generalitat
Tram. 314-18055/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no ha ocupat els dos llocs que li correspo·
nen al Consell d’Administració del grup Ficosa
Tram. 314-18056/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
compensacions per les destrosses provocades per fauna 
salvatge en les explotacions agràries de la Catalunya Central
Tram. 314-18058/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la declaració d’emergència cinegètica a les zones de la Ca·
talunya Central afectades pels danys provocats per fauna 
salvatge
Tram. 314-18059/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a posar fi als danys provocats per fauna salvat·
ge a la Catalunya Central
Tram. 314-18060/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural sobre els danys provocats per 
fauna salvatge a la Catalunya Central
Tram. 314-18061/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C·16 a Terrassa
Tram. 314-18072/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C·32 a Vilassar
Tram. 314-18073/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C·32 a Arenys de Mar
Tram. 314-18074/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C·32 a Santa Susanna
Tram. 314-18075/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C·33 a Mollet del Vallès
Tram. 314-18076/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge dels túnels de Vallvidrera de l’autopista C·16
Tram. 314-18077/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C·16 a Manresa
Tram. 314-18078/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C·32 entre Sitges i el Vendrell
Tram. 314-18079/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C·32 entre Castelldefels i Sitges
Tram. 314-18080/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb el Ministeri de Foment per a desbloquejar la 
construcció de l’autovia A·27 entre Tarragona i Montblanc
Tram. 314-18123/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions de la ministra de Foment amb relació a l’acord 
per a desbloquejar la construcció de l’autovia A·27 entre 
Tarragona i Montblanc
Tram. 314-18124/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un acord amb el Ministeri de Foment per a re·
prendre la construcció de l’autovia A·27 entre Valls i Mont·
blanc
Tram. 314-18125/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb el Ministeri de Foment per a desbloquejar la 
construcció de l’autovia A·27 entre Tarragona i Montblanc 
amb la participació d’un agent privat
Tram. 314-18126/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de la concessió de l’explotació de l’autopista 
AP·2 entre Montblanc i Lleida per a la construcció del túnel 
de Lilla a l’autovia A·27
Tram. 314-18127/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’autovia A·27 des de Montblanc fins a la de·
marcació de Lleida
Tram. 314-18128/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament de l’abocador de resi dus de Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-18129/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum net de residus de l’abocador de Santa Maria de Pa·
lautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-18130/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
cotes de l’abocador de residus de Santa Maria de Palautor·
dera (Vallès Oriental)
Tram. 314-18131/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de les puntes de contaminació per partícules en sus·
pensió de menys de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18259/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a reduir la contaminació per partícules 
en suspensió de menys de deu micres a Granollers (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-18260/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un estudi de les causes de la contaminació per 
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partícules en suspensió de menys de deu micres a Grano·
llers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18261/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures que s’haurien d’adoptar per a reduir les puntes 
de contaminació produïdes per partícules en suspensió de 
menys de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18262/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes i conferències organitzats per la Generalitat 
durant les legislatures novena i desena
Tram. 314-18280/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conferència del president de la Generalitat del 25 de novem·
bre de 2014 a Barcelona
Tram. 314-18281/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de l’estudi encarregat al Consell Superior d’Inves·
tigacions Científiques sobre les causes de la contaminació 
per partícules en suspensió de menys de deu micres a Gra·
nollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18284/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model holandès de gestió de fertilitzants i dejeccions rama·
deres
Tram. 314-18291/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes signats entre l’Institut Català d’Ener·
gia i l’empresa Dribbling, SA el 2014
Tram. 314-18292/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes signats entre l’Institut Català d’Ener·
gia i l’empresa Dribbling, SA el 2013
Tram. 314-18293/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de convocar places de mossos d’esquadra el 2015
Tram. 314-18294/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de mossos d’esquadra convocades del 
2012 ençà
Tram. 314-18296/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
taxa de reposició del Cos de Mossos d’Esquadra del 2012 
ençà
Tram. 314-18298/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes formalitzats entre l’Institut Català d’Energia i 
l’empresa Dribbling el 2012
Tram. 314-18316/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de matriculació dels vehicles dels parcs de bombers
Tram. 314-18415/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament de l’estació d’autobusos de Girona
Tram. 314-18424/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació del contracte del servei d’atenció i gestió de les tru·
cades d’urgència del telèfon 112 a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) i Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18452/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
properes licitacions del Centre d’A tenció i Gestió de Truca·
des d’Urgència 112
Tram. 314-18453/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard en l’assenyalament de les vistes orals del jutjat de vio·
lència sobre la dona i el jutjat mercantil de Girona
Tram. 314-19043/10
Resposta del Govern p. 28

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona a TV3 el 2014
Tram. 325-00086/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 28

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona en el programa Els matins, de TV3, el 2014
Tram. 325-00087/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les aparicions de representants del Partit 
Popular de Catalunya a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00088/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00089/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els representants de formacions polítiques 
que han participat en programes de Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00090/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els representants de formacions polítiques 
que han participat en programes de Televisió de Catalunya 
el 2014
Tram. 325-00091/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona en el programa Divendres, de TV3, el 2014
Tram. 325-00092/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 30
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les aparicions de representants del Partit 
Popular de Catalunya a TV3 el 2014
Tram. 325-00093/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 30

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors 
de Barcelona a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00094/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 30

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res·
pondre per escrit sobre un possible pagament a l’Assemblea 
Nacional Catalana
Tram. 326-00002/10
Resposta del director de Televisió de Catalunya p. 30

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acomiadaments de directius del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-19502/10
Retirada p. 31

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els efectes en el medi de l’explosió a l’empresa 
Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02127/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els registres de les estacions de la xarxa de vigi·
lància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 
12 i el 13 de febrer de 2015
Tram. 311-02128/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els motius pels quals no funcionava la consulta en 
línia de les dades de les estacions de la xarxa de vigilància 
atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 
13 de febrer de 2015
Tram. 311-02129/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les dades de l’estació de la xarxa de vigilància at·
mosfèrica de la Gornal del 12 de febrer de 2015
Tram. 311-02130/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la informació dels efectes en el medi ambient 
i la salut de les persones de l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02131/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els motius del conseller de Territori i Sostenibilitat 

per a no interrompre la seva agenda per l’explosió a l’empre·
sa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02132/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el desplaçament del núvol produït per l’explosió 
a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), cap a Vilafranca del 
Penedès i Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 311-02133/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la superfície on es van dipositar els productes 
emesos a l’atmosfera després de l’explosió a l’empresa 
Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02134/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre els mesuraments del medi ambient que s’han 
fet a l’Anoia i l’Alt Penedès després de l’explosió a l’empresa 
Simar
Tram. 311-02135/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les persones afectades en la salut per l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02136/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els productes químics que van produir l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02137/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igua·
lada (Anoia)
Tram. 311-02138/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les deficiències detectades als registres de l’em·
presa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02139/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre l’increment de visites als centres d’atenció sa·
nitària per causa de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 311-02140/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els equips de què van disposar els bombers i els 
mossos d’esquadra per a atendre l’emergència provocada 
per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02141/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre els equips d’autoprotecció que portaven els 
bombers i els mossos d’esquadra per a atendre l’emergèn·
cia provocada per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 311-02142/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el coneixement que tenien els bombers i els 
mossos d’esquadra dels protocols a seguir en cas d’acci·
dent químic el dia de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igua·
lada (Anoia)
Tram. 311-02143/10
Anunci p. 37
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el grau de compliment de l’ordre de confinament 
de la població dels municipis indicats per Protecció Civil 
després de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02144/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els mitjans utilitzats per a ordenar el confinament 
de la població arran de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igua·
lada (Anoia)
Tram. 311-02145/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la conveniència d’establir un pla de seguretat 
química a l’Anoia
Tram. 311-02146/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els motius pels quals Protecció Civil no va informar 
exhaustivament dels riscos després de l’explosió a l’empre·
sa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02147/10
Anunci p. 38

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’edifici d’habitatges de protecció oficial del carrer de Sant 
Eloi de Barcelona
Tram. 314-19249/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 492) p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la normativa en matèria de seguretat indus·
trial per part de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19504/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de fer obres al Centre Penitenciari de Tarragona
Tram. 314-19505/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’obertura del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Cat·
llar (Tarragonès)
Tram. 314-19506/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tar·
ragonès)
Tram. 314-19507/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
possible increment pressupostari per l’obertura del Centre 
Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-19508/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions fetes per a l’obertura del Centre Penitenciari 
Obert de Tarragona
Tram. 314-19509/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a l’obertura del Centre Penitenciari Obert de 
Tarragona
Tram. 314-19510/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista d’obertura del Centre Penitenciari Obert de 
Tarragona
Tram. 314-19511/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació del Pla funcional del Centre Penitencia·
ri Obert de Tarragona
Tram. 314-19512/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
possible tancament i el trasllat de la Clínica Barceloneta, de 
Barcelona
Tram. 314-19513/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a evitar els abocaments de purins
Tram. 314-19514/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contingut del Pla conjunt 047 pel que fa a les dejeccions 
ramaderes
Tram. 314-19515/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regularització de la gestió dels purins
Tram. 314-19516/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de respondre a les al·legacions al projecte d’impacte 
ambiental de Serrarols presentades per l’Ajuntament de Lluçà 
(Osona)
Tram. 314-19517/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no s’ha tingut en compte Lluçà (Osona) en 
el projecte per a ampliar la carretera de Serrarols
Tram. 314-19518/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la carretera B·224 entre Capellades i Martorell
Tram. 314-19519/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes a la carretera B·224 entre Capellades i 
Martorell
Tram. 314-19520/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desdoblament del tram entre Masquefa i Martorell i de les 
variants de Piera i Vallbona d’Anoia de la carretera B·224 en·
tre Capellades i Martorell
Tram. 314-19521/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents a la carretera B·224 entre Capellades i 
Martorell del 2010 ençà
Tram. 314-19522/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat i les condicions de seguretat de l’edifici i les instal·
lacions del Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19523/10
Formulació p. 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades al Parc de Bombers de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-19524/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació d’impagaments i el possible tancament de l’empre·
sa Indox, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 314-19525/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa concessionària del servei de cafeteria i menjador 
del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona
Tram. 314-19526/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada a l’empresa concessionària del servei 
de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, 
de Barcelona, sobre el fet que no se li renovaria el contracte
Tram. 314-19527/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes dels usuaris del servei de cafeteria i menjador del 
Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona
Tram. 314-19528/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de la direcció del Casal de Gent Gran Prosperitat, 
de Barcelona, amb relació al servei de cafeteria i menjador
Tram. 314-19529/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb els usuaris del Casal de Gent Gran Prosperi·
tat, de Barcelona, per a informar·los dels motius pels quals 
no s’ha renovat el contracte a l’empresa concessionària del 
servei de cafeteria i menjador
Tram. 314-19530/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes dels usuaris del Casal de Gent Gran Prosperitat, de 
Barcelona, per la gestió de la direcció
Tram. 314-19531/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa adjudicatària del servei de cafeteria i menjador del 
Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per al 2015
Tram. 314-19532/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari 
Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 314-19533/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació de dificultat en 
l’alimentació que han estat diagnosticats
Tram. 314-19534/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents atesos per haver estat diag·
nosticats en situació de dificultat en l’alimentació
Tram. 314-19535/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de di·
ficultat en l’alimentació d’infants i adolescents
Tram. 314-19536/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació de l’Institut Català de Finances amb les fundacions 
privades que imparteixen estudis superiors de música
Tram. 314-19537/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’equivalència de les relacions de l’Institut Català de Finan·
ces amb cadascuna de les fundacions privades que impar·
teixen estudis superiors de música
Tram. 314-19538/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
crèdits atorgats per l’Institut Català de Finances a les funda·
cions privades que imparteixen estudis superiors de música
Tram. 314-19539/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció de l’Institut Català de Finances amb relació als deutes 
de les fundacions privades que imparteixen estudis supe·
riors de música
Tram. 314-19540/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com s’imparteixen els ensenyaments superiors de 
música
Tram. 314-19541/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
balanç de la subvenció atorgada al Conservatori Superior 
del Liceu per al període 2008·2012
Tram. 314-19542/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com el Conservatori Superior del Liceu es va gastar 
la subvenció que va rebre per al període 2008·2012
Tram. 314-19543/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació econòmica de les fundacions privades que impar·
teixen estudis superiors de música
Tram. 314-19544/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tracte a les fundacions privades que imparteixen estudis su·
periors de música
Tram. 314-19545/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
suport que dóna a les fundacions privades que imparteixen 
estudis superiors de música
Tram. 314-19546/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de crear un sistema de beques per als alumnes 
que cursen estudis superiors de música en els centres au·
toritzats
Tram. 314-19547/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos destinats als ensenyaments superiors de música
Tram. 314-19548/10
Formulació p. 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’e·
volució del preu de les matrícules dels ensenyaments supe·
riors de música del 2010 ençà
Tram. 314-19549/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han cursat ensenyaments superi·
ors de música del 2010 ençà
Tram. 314-19550/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució del nombre de professionals dels ensenyaments 
superiors de música del 2010 ençà
Tram. 314-19551/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució del nombre d’alumnes en els ensenyaments su·
periors de música del 2010 ençà
Tram. 314-19552/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència de planificar els ensenyaments superiors de 
música
Tram. 314-19553/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que totes les persones dotades per als estudis 
superiors de música hi puguin accedir
Tram. 314-19554/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució dels sous dels professionals dels centres d’ense·
nyaments superiors de música
Tram. 314-19555/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
brot de sarna detectat entre la població de cabra hispànica 
del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-19556/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de les proves de l’ADN de les burilles relacionades 
amb l’incendi de l’Alt Empordà del juliol del 2012
Tram. 314-19557/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers voluntaris que presten serveis a cadas·
cun dels parcs de bombers
Tram. 314-19558/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dimissions de comandaments de parcs de bom·
bers voluntaris
Tram. 314-19559/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de parcs de bombers voluntaris que s’han tancat
Tram. 314-19560/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament del Parc de Bombers de Vila·rodona (Alt Camp)
Tram. 314-19561/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun·
taris del Camp de Tarragona
Tram. 314-19562/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun·
taris de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-19563/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun·
taris de Lleida
Tram. 314-19564/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun·
taris del Pirineu
Tram. 314-19565/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dimissions dels responsables dels parcs de bombers volun·
taris de Girona
Tram. 314-19566/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes dels tancaments de parcs de bombers voluntaris
Tram. 314-19567/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de l’operativitat dels parcs de bombers vo·
luntaris
Tram. 314-19568/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la cobertura sanitària per als bombers volun·
taris en llurs tasques de servei
Tram. 314-19569/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de revisar el model mixt de bombers
Tram. 314-19570/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers voluntaris que estan en disposició d’és·
ser activats en cas d’emergència
Tram. 314-19571/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls de converses amb els representants dels bombers 
voluntaris
Tram. 314-19572/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actitud del director general de Prevenció, Extinció d’Incen·
dis i Salvaments envers els bombers voluntaris
Tram. 314-19573/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de fer cessar el director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments
Tram. 314-19574/10
Formulació p. 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes en el medi de l’explosió a l’empresa Simar, d’Iguala·
da (Anoia)
Tram. 314-19575/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
registres de les estacions de la xarxa de vigilància atmos·
fèrica d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de 
febrer de 2015
Tram. 314-19576/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no funcionava la consulta en línia de les 
dades de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica 
d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer 
de 2015
Tram. 314-19577/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades de l’estació de la xarxa de vigilància atmosfèrica de la 
Gornal del 12 de febrer de 2015
Tram. 314-19578/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació dels efectes en el medi ambient i la salut de les 
persones de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19579/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del conseller de Territori i Sostenibilitat per a no 
interrompre la seva agenda per l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19580/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplaçament del núvol produït per l’explosió a l’empre·
sa Simar, d’Igualada (Anoia), cap a Vilafranca del Penedès i 
Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 314-19581/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superfície on es van dipositar els productes emesos a l’at·
mosfera després de l’ex plosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19582/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mesuraments del medi ambient que s’han fet a l’Anoia i l’Alt 
Penedès després de l’explosió a l’empresa Simar
Tram. 314-19583/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones afectades en la salut per l’explosió a l’empresa Si·
mar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19584/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
productes químics que van produir l’explosió a l’empresa Si·
mar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19585/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19586/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les deficiències detectades als registres de l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19587/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de visites als centres d’atenció sanitària per cau·
sa de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19588/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equips de què van disposar els bombers i els mossos d’es·
quadra per a atendre l’emergència provocada per l’explosió 
a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19589/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equips d’autoprotecció que portaven els bombers i els mos·
sos d’esquadra per a atendre l’emergència provocada per 
l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19590/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que tenien els bombers i els mossos d’esqua·
dra dels protocols a seguir en cas d’accident químic el dia de 
l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19591/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’ordre de confinament de la població 
dels municipis indicats per Protecció Civil després de l’ex·
plosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19592/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans utilitzats per a ordenar el confinament de la pobla·
ció arran de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19593/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència d’establir un pla de seguretat química a l’Anoia
Tram. 314-19594/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals Protecció Civil no va informar exhaustiva·
ment dels riscos després de l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19595/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de beques de menjador per al curs 2014·2015
Tram. 314-19596/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i 
Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
Tram. 314-19597/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de conservació i el material del Parc de Bombers de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19598/10
Formulació p. 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida selectiva de residus en els trens d’alta velocitat de 
la línia Barcelona·Girona
Tram. 314-19599/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes dels usuaris de l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-19600/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de derivacions d’intervencions dutes a terme el 2014
Tram. 314-19601/10
Formulació p. 71

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les gestions per a evitar que 
des aparegui l’emissió de Televisió de Catalunya a les Illes
Tram. 322-00280/10
Anunci p. 72

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els objectius dels canvis i les in·
corporacions en la direcció de la Corporació
Tram. 322-00281/10
Anunci p. 72

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les opinions expressades per 
treballadors de la Corporació
Tram. 322-00282/10
Anunci p. 73

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el contingut i la instrumentalit·
zació política del «Telenotícies vespre» fins al 27 de setembre
Tram. 322-00283/10
Anunci p. 73

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la política de contractació de 
personal
Tram. 322-00284/10
Anunci p. 73

Pregunta al president del Consell de Govern de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral·
ment en comissió sobre les dades de producció pròpia de TV3
Tram. 322-00285/10
Anunci p. 74

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment de la sentència 
del Tribunal Suprem sobre la retallada de sou dels treballa·
dors
Tram. 322-00286/10
Anunci p. 74

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la política de retribucions
Tram. 322-00287/10
Anunci p. 74

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

oralment en comissió sobre la promoció dels valors cívics 
entre els joves
Tram. 322-00288/10
Anunci p. 75

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de confluència dels 
serveis informatius a les delegacions territorials
Tram. 322-00289/10
Anunci p. 75

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de confluència de la 
informació esportiva
Tram. 322-00290/10
Anunci p. 75

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les negociacions laborals
Tram. 322-00291/10
Anunci p. 76

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució de les audiències
Tram. 322-00292/10
Anunci p. 76

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la repercussió en les audiències 
de les mesures de contenció de la despesa
Tram. 322-00293/10
Anunci p. 76

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la sentència del Tribunal Su·
prem sobre la retallada de sou dels treballadors
Tram. 322-00294/10
Anunci p. 77

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució dels ingressos publi·
citaris del 2015
Tram. 322-00295/10
Anunci p. 77

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res·
pondre oralment en comissió sobre l’objectiu estratègic de 
fer desaparèixer programes històrics amb marques consoli·
dades de l’àmbit de la cultura
Tram. 323-00116/10
Anunci p. 77

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res·
pondre oralment en comissió sobre el criteri, la quantitat i els 
objectius de la programació en anglès i castellà a Televisió 
de Catalunya
Tram. 323-00117/10
Anunci p. 78

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon·
dre oralment en comissió sobre la freqüència d’iCat fm
Tram. 323-00118/10
Anunci p. 78

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon·
dre oralment en comissió sobre els criteris de selecció dels 
experts que van intervenir en el programa Les mil i una nits 
del 10 de febrer de 2015
Tram. 323-00119/10
Anunci p. 78
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones autoritzades a 
capturar ocells fringíl·lids que han estat de
nunciades per agents de l’autoritat del 2004 
ençà
Tram. 314-17631/10

Resposta del Govern
Reg. 106167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-17631/10 us 
informo del següent:

Durant la revisió de les gairebé 3.900 sol·licituds que es 
van presentar per a obtenir l’autorització excepcio nal 
per a la captura d’ocells fringíl·lids d’acord amb el De-
cret 139/2014, es van analitzar les dades  facilitades 
pel Cos d’Agents Rurals de les persones denuncia-
des en els darrers 5 anys (338). Només una de les per-
sones denunciades l’any 2012, va ser autoritzada donat 
que a data del període de presentació de la seva sol-
licitud ja havia finalitzat la inhabilitació que li havia 
establert el jutge (de 8 mesos).

Barcelona, 26 de gener de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència i centre de dia per a gent 
gran a l’Anoia
Tram. 314-18010/10

Resposta del Govern
Reg. 106048 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 314-18010/10, 
314-18011/10 i 314-18012/10 us informo que a data 2 
de gener de 2015, a la comarca de l’Anoia, hi ha 334 
persones informades en llista d’espera per accedir a 
una plaça de residència de gent gran de titularitat pú-
blica i 10 persones informades per accedir a una plaça 
de centre de dia.

Aquestes persones poden ser beneficiàries d’alguna al-
tra prestació en el marc de la Llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència.

En funció de les disponibilitats pressupostàries i ate-
nent a la nova planificació territorial, prevista per al 
primer semestre de 2015, l’objectiu és poder prioritzar 
nous recursos en aquelles zones d’alta prioritat.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ampliar el nombre de pla
ces als centres de dia i les residències de 
l’Anoia
Tram. 314-18011/10

Resposta del Govern
Reg. 106048 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18010/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ampliar el nombre de pla
ces al centre de dia i residència per a gent 
gran de la Fundació Consorts Guasch, de 
Capellades (Anoia)
Tram. 314-18012/10

Resposta del Govern
Reg. 106048 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18010/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de la casa de colònies La Censa
da, de Santa Margarida de Montbui (Anoia), 
per les joventuts de Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18014/10

Resposta del Govern
Reg. 106049 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 314-18014/10 us 
informo que La Censada és una instal·lació juvenil 
privada, inscrita al Registre d’Instal·lacions Juvenils 
de la Generalitat de Catalunya i integrada a la Xarxa 
Catalana d’Instal·lacions Juvenils. En tractar-se d’una 
instal·lació privada correspon als seus titulars –i no al 
Govern– autoritzar-ne la utilització i vetllar pel com-
pliment del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprova-
ció del Reglament d’instal·lacions destinades a activi-
tats amb infants i joves.

A diferència de les instal·lacions pròpies de la Gene-
ralitat de Catalunya –en les quals la Direcció General 
de Joventut (DGJ) pot aplicar criteris d’oportunitat o 
interès públic– les activitats que es duen a terme en 
instal·lacions juvenils privades estan únicament supe-
ditades al compliment de la normativa vigent.

Els consells comarcals exerceixen les competènci-
es que la Generalitat els delega, d’acord amb la Llei 
38/1991, de 20 de desembre, d’instal·lacions destinades 
a activitats amb infants i joves i mitjançant el Decret 
187/1993, de 27 de juliol de delegació de competències 
de la Generalitat en matèria de joventut a les comar-
ques.

El dia 11 de novembre de 2014, la Direcció General de 
Joventut (DGJ) es va assabentar, arran d’una comuni-
cació del Consell Comarcal de l’Anoia, de la progra-
mació de l’activitat que havia organitzat el grup Jo-
ventuts Identitàries de Catalunya. Des de la DGJ es va 
adreçar una carta al president del Consell Comarcal 
de l’Anoia i una altra al titular de la casa de colònies 
recordant l’obligació de vetllar pel compliment de la 
normativa vigent.

L’entitat que va contractar la casa és la branca juvenil 
d’un partit polític legalment constituït i, segons de-
clarava, les activitats que hi anava a realitzar eren de 
tipus cultural o pedagògic. Tot i això, i atesa la infor-
mació disponible sobre activitats anteriors d’aquesta 
entitat, la DGJ i el cos dels Mossos d’Esquadra van 
restar amatents al desenvolupament d’aquesta acti-
vitat.

No existeix un protocol per impedir l’ús dels establi-
ments de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils 

atès que aquest ús queda regulat a la normativa vigent 
la qual inclou el règim sancionador corresponent.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés participatiu del 9 de novem
bre de 2014
Tram. 314-18015/10

Resposta del Govern
Reg. 106178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18015/10 us 
informo del següent:

La informació demanada en el conjunt de les pregun-
tes forma part d’un procés de participació ciutadana 
que va ser objecte d’impugnació davant el Tribunal 
Constitucional per part del Govern de l’Estat i de la 
presentació de diferents querelles davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Ateses aquestes circumstàncies, el Govern considera 
convenient diferir la tramesa d’aquesta informació a 
la finalització dels processos judicials actualment en 
curs.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la clàusula de garantia del compliment 
de les obligacions financeres i dels compro
misos de pagament de la Generalitat
Tram. 314-18016/10

Resposta del Govern
Reg. 106555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18016/10 us 
informo del següent:
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El Departament d’Ensenyament continuarà incor-
porant la clàusula de garantia de compliment de les 
obligacions financeres o compromisos de pagament, 
d’acord amb l’establert a l’article 57 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, incorporat per la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local, en aquells convenis de col·laboració en què 
sigui d’aplicació aquesta clàusula.

Barcelona, 19 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació pública del servei d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 314-18017/10

Resposta del Govern
Reg. 106372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18017/10, us 
informo del següent:

El Departament d’Interior considera que l’Associació 
de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya (ATTC), 
com qualsevol particular, està en el seu dret de pre-
sentar un escrit de queixa o denúncia davant de qui 
consideri. Tot i això, també considera que no ha in-
corregut en cap dels supòsits que aquesta entitat es-
menta en el seu escrit, ja que ha respectat en tot mo-
ment la legislació vigent sobre contractació pública i, 
particularment, pel que fa a les condicions laborals 
i a la normativa aplicable en matèria de subrogació de 
personal.

La licitació pública a què fa referència té per objec-
tiu la prestació del servei d’atenció i gestió de trucades 
d’urgència mitjançant el número telefònic únic 112 en 
el territori de Catalunya.

Es considera que les condicions de la licitació garan-
teixen la subrogació plena de tots els membres del ser-
vei; tal com s’indica als plecs de licitació, la intenció 
és que es produeixi la subrogació de tots els treballa-
dors, per la qual cosa s’ha facilitat a totes les empreses 
que s’han presentat al concurs la relació de tots ells, 
salvaguardant les dades personals.

No es comparteix que hi hagi defectes de forma en la 
licitació; en tot moment s’ha respectat la llei de con-
tractes vigent, s’han garantit els principis de llibertat 
d’accés a la licitació, publicitat i transparència del pro-

cediment i no discriminació i igualtat de tracte entre 
els candidats, i es compta amb totes les autoritzacions 
necessàries i amb tos els informes preceptius previs 
per dur-la a terme.

No es pot aturar un procediment de contractació sen-
se que hi hagi un requeriment per fer-ho per part de 
l’òrgan competent que correspongui o sense una cau-
sa que ho justifiqui; és més, s’està obligat a resoldre 
el concurs públic ja que, en cas contrari, es causaria 
un perjudici no justificat a les empreses presentades, 
amb la possibilitat que posteriorment qualsevol d’elles 
presentés un recurs per danys i perjudicis. Cal tenir 
en compte, a més, que només es té constància de la 
presentació de l’escrit de l’ATTC davant l’Oficina An-
tifrau perquè aquesta mateixa associació la va traslla-
dar per correu electrònic a la Secretaria General del 
Departament d’Interior; a data d’avui no s’ha rebut 
cap comunicació per part de l’Oficina Antifrau. I fi-
nalment indicar que el procediment va finalitzar amb 
l’adjudicació del contracte en favor de l’empresa Aten-
to Teleservicios España, SA, amb data 8 de gener de 
2015, i amb la seva formalització el dia 30 de gener 
de 2015, una vegada transcorregut el termini per poder 
interposar recurs especial en matèria de contractació 
davant de l’òrgan de contractació, que disposa l’article 
44.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.

Tampoc no es va preveure la possibilitat de que algu-
na instancia judicial declarés la nul·litat de la licitació 
pública ja que s’ha seguit estrictament la llei de con-
tractes vigent i la resta de normativa aplicable. D’al-
tra banda, a dia d’avui no consta que s’hagi presentat 
cap recurs contenciós-administratiu davant d’un òrgan 
competent contra cap dels actes ni dels documents del 
procediment.

Finalment, esmentar que no s’ha mantingut cap tipus 
de negociació amb els sindicats atès que els opera-
dors no són treballadors del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112), si-
nó de l’empresa prestatària del servei, d’acord amb el 
contracte vigent, i, per tant, és aquesta empresa la que 
ha de vetllar pel compliment de la normativa laboral i 
de relació amb els sindicats. Tampoc no s’ha mantin-
gut cap tipus de negociació amb l’ATTC amb relació a 
aquesta licitació atès que, més enllà de la seva deno-
minació i altres dades inscrites al Registre d’Associa-
cions, no es coneixen les seves finalitats i activitats, 
ni hi ha confirmació que representi els interessos col-
lectius dels teleoperadors d’emergències de Catalunya, 
per tant, no es pot considerar com l’interlocutor o re-
presentant dels esmentats teleoperadors.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre la previsió de tancar l’Escola Vila 
ma   gor e, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès 
Orien  tal)
Tram. 314-18038/10

Resposta del Govern
Reg. 106556 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18038/10 us 
informo del següent:

Des del curs 2012-2013 fins al curs 2014-2015 l’Esco-
la Vilamagore, ha sofert una disminució en el nombre 
d’alumnes escolaritzats, passant de 99 alumnes el curs 
2012-2013 a 69 alumnes el curs 2014-2015, atès que 
diverses famílies van sol·licitar canvis de centre per 
l’escolarització dels seus fills i filles.

El Departament d’Ensenyament a través dels Serveis 
Territorial d’Ensenyament al Maresme - Vallès Ori-
ental, la direcció de l’Escola Vilamagore la direcció 
de l’Escola Torre Roja, i l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor, estan estudiant de manera conjunta i con-
sensuada la possibilitat d’integrar els cursos de l’Es-
cola Vilamagore (de P5 a 6PRI) a l’Escola Torre Roja, 
per garantir una educació de qualitat, i una adequada 
i equilibrada escolarització de tots els alumnes, sense 
que es produeixi cap massificació en el centre.

El Departament d’Ensenyament va garantir que els 
alumnes escolaritzats a l’Escola Vilamagore podrien 
acabar els seus estudis en aquest centre.

Barcelona, 19 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions que s’han de dur a terme 
per a corregir l’abús en el preu de la benzina
Tram. 314-18043/10

Resposta del Govern
Reg. 106525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 parlamentàries 

amb NT. 314-18043/10 i 314-18044/10, us informo del 
següent:

En primer lloc, cal tenir present que el preu dels car-
burants d’automoció incorpora una elevada càrrega 
impositiva, derivada de l’aplicació de l’Impost Espe-
cial d’Hidrocarburs (IEH) i l’IVA. Concretament, en 
base als preus mitjos dels carburants a Espanya cor-
responents al novembre de 2014, la càrrega impositiva 
de la gasolina IO 95 i el gasoil A equival al 52,5% i 
46,8%, respectivament. Per tant, un increment o una 
reducció del preu del petroli no es pot comparar direc-
tament amb el preu final dels carburants d’automoció, 
atès que l’elevada càrrega impositiva té com a conse-
qüència que els preus finals dels carburants d’automo-
ció evolucionin de manera més suau que el preu del 
petroli.

D’altra banda, l’anàlisi històrica de l’evolució del preu 
dels carburants d’automoció sense impostos indica 
que les variacions del preu del petroli tampoc es veuen 
reflectides de manera proporcional en els productes 
elaborats (gasoil i gasolines). Per exemple, en el perí-
ode alcista del preu del petroli comprès entre el gener 
de 2007 i el juliol de 2008 (màxim històric) el preu del 
petroli va augmentar el 146,6%, mentre que el preu de 
la gasolina IO 95 i el gasoil A (sense impostos) va aug-
mentar el 66,1% i el 80,9%, respectivament. El mateix 
fenomen també s’observa en el període alcista del preu 
del petroli comprès entre el gener de 2009 i el gener de 
2011. En aquest període el preu del petroli va augmen-
tar el 114,6%, mentre que el preu de la gasolina IO 95 
i el gasoil A (sense impostos) va augmentar el 86,1% i 
el 54,3%, respectivament.

De la mateixa manera, en els períodes baixistes del 
preu del petroli (com l’actual), la reducció del seu preu 
no es trasllada directament sobre el preu dels carbu-
rants d’automoció sense impostos. Aquest fet és degut 
a la contribució dels costos de producció dels carbu-
rants que no estan associats al cost del petroli (cost de 
l’activitat de refinatge de cru, cost logístic, taxes por-
tuàries, controls de qualitat, etc.). A més a més, també 
cal tenir present que en els darrers mesos l’euro (mo-
neda amb la qual el consumidor final paga el gasoil i 
la gasolina) s’ha depreciat fortament en relació al dolar 
(moneda amb la qual es valora el preu del petroli en 
els mercats internacionals).

En conclusió, a fi d’avaluar l’impacte de la variació 
del preu del petroli sobre el preu final dels carburants, 
és imprescindible dur a terme una anàlisi dels cos-
tos reals no associats al preu del petroli indicats ante-
riorment.

A més a més, també cal adoptar mesures adreçades 
a fomentar un augment de la competència en el sec-
tor petrolier, especialment important en un sector que 
presenta una elevada concentració de l’activitat en 
pocs operadors i que, per tant, facilita la possibilitat 
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d’exercir pràctiques oligopolístiques per part d’aquests 
operadors.

Barcelona, 19 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions que ha dut a terme el De
partament d’Empresa i Ocupació amb rela
ció a l’abús en el preu de la benzina
Tram. 314-18044/10

Resposta del Govern
Reg. 106525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18043/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Projecte 1714 a l’Escola Pia de Ca
lella (Maresme)
Tram. 314-18045/10

Resposta del Govern
Reg. 106557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18045/10 us 
informo del següent:

L’exercici forma part del projecte «Com vivien els 
nens i nenes al 1714» adreçat als alumnes de cinquè 
i sisè curs d’educació primària, que treballen les cos-
tums, la música, la política, o la gastronomia d’aquesta 
època marcada per la Guerra de Successió espanyola.

Els termes de la pregunta plantejada son utilitzats pel 
personal docent de manera general amb un sentit am-
pli i sense cap tipus d’interès polític.

Barcelona, 19 de febrer de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per aturar l’ús de la casa 
de colònies La Censada, de Santa Margari
da de Montbui (Anoia), per les joventuts de 
Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18047/10

Resposta del Govern
Reg. 106050 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 314-18047/10, 
314-18048/10, 314-18049/10, 314-18050/10 i 314-
18051/10 us informo que La Censada és una instal·lació 
juvenil privada, inscrita al Registre d’Instal·lacions Ju-
venils de la Generalitat de Catalunya i integrada a la 
Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils. En tractar-se 
d’una instal·lació privada correspon als seus titulars 
–i no al Govern– autoritzar-ne la utilització i vetllar 
pel compliment del Decret 140/2003, de 10 de juny, 
d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves.

A diferència de les instal·lacions pròpies de la Gene-
ralitat de Catalunya –en les quals la Direcció General 
de Joventut (DGJ) pot aplicar criteris d’oportunitat o 
interès públic–, les activitats que es duen a terme en 
instal·lacions juvenils privades estan únicament supe-
ditades al compliment de la normativa vigent.

Els consells comarcals exerceixen les competènci-
es que la Generalitat els delega, d’acord amb la Llei 
38/1991, de 20 de desembre, d’instal·lacions destinades 
a activitats amb infants i joves i mitjançant el Decret 
187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competèn-
cies de la Generalitat en matèria de joventut a les co-
marques.

El dia 11 de novembre de 2014, la DGJ es va assaben-
tar, arran d’una comunicació del Consell Comarcal de 
l’Anoia, de la programació de l’activitat que havia or-
ganitzar el grup Joventuts Identitàries de Catalunya. 
Des de la DGJ es va adreçar una carta al president del 
Consell Comarcal de l’Anoia i una altra al titular de 
la casa de colònies recordant l’obligació de vetllar pel 
compliment de la normativa vigent.

L’entitat que va contractar la casa és la branca juvenil 
d’un partit polític legalment constituït i, segons decla-
rava, les activitats que hi anava a realitzar eren de tipus 
cultural o pedagògic. Tot i això, i atesa la informació 
disponible sobre activitats anteriors d’aquesta entitat, 
la DGJ i el cos dels Mossos d’Esquadra van restar ama-
tents al desenvolupament d’aquesta activitat.

Cada dos anys l’Administració ha d’efectuar d’ofici una 
inspecció de comprovació de totes les instal·lacions 
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juvenils, a banda de possibles inspeccions puntuals. 
Aquestes les duen a terme els serveis tècnics de ca-
da consell comarcal, sota supervisió de la DGJ. L’any 
2014 se’n van realitzar 182, entre elles la de la casa de 
colònies La Censada.

Les activitats que es realitzen a les instal·lacions juve-
nils també estan sotmeses a control de l’Administració 
mitjançant visites de seguiment de les activitats per 
comprovar que compleixen amb la normativa vigent. 
Els responsables tècnics dels consells comarcals i de 
les coordinacions territorials de joventut són els encar-
regats de fer aquestes visites, i durant aquest any 2014 
se n’han fet 1.155.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de les joventuts de Pla
taforma per Catalunya a la casa de colònies 
La Censada, de Santa Margarida de Mont
bui (Anoia)
Tram. 314-18048/10

Resposta del Govern
Reg. 106050 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18047/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de la Direcció General de la 
Joventut per a assegurar que les activitats 
en les cases de colònies compleixen el re
glament d’instal·lacions destinades a activi
tats amb infants i joves
Tram. 314-18049/10

Resposta del Govern
Reg. 106050 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18047/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el capteniment amb relació a les acti
vitats de les joventuts de Plataforma per Ca
talunya en la casa de colònies La Censada, 
de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-18050/10

Resposta del Govern
Reg. 106050 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18047/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu per haver permès l’ús de la 
casa de colònies La Censada, de Santa Mar
garida de Montbui (Anoia), per les joventuts 
de Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18051/10

Resposta del Govern
Reg. 106050 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18047/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge del capital del grup 
Ficosa que correspon a la Generalitat
Tram. 314-18055/10

Resposta del Govern
Reg. 106171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18055/10 i 
314-18056/10, us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya no té cap participació en 
el capital del Grup Ficosa i l’entrada del nou soci no 
comportarà, per la informació de què es disposa a data 
d’avui, previsiblement cap canvi en aquest sentit.

Tot i que la Generalitat té el dret d’ocupar dos llocs al 
consell d’administració del Grup Ficosa, el criteri és 
no exercir aquest dret, atès que no té participació en el 
capital del grup.

Tanmateix, s’està duent a terme un seguiment puntual 
de la companyia mitjançant els instruments del Depar-



3 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 508

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

tament d’Empresa i Ocupació i en el marc del Progra-
ma de Reactivació Industrial.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no ha ocupat els 
dos llocs que li corresponen al Consell d’Ad
ministració del grup Ficosa
Tram. 314-18056/10

Resposta del Govern
Reg. 106171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18055/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les compensacions per les destrosses 
provocades per fauna salvatge en les explo
tacions agràries de la Catalunya Central
Tram. 314-18058/10

Resposta del Govern
Reg. 106563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18058/10 us 
informo del següent:

D’acord amb la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça i, con-
cretament l’article 33 del Reglament que la desenvolu-
pa, que fa referència a la responsabilitat pels danys que 
la fauna cinegètica provoqui, els titulars dels terrenys 
cinegètics seran els que hauran de respondre d’aquests 
danys i subsidiàriament el propietari dels terrenys.

Per ordre d’importància quant a superfície afectada, a 
les comarques de la Catalunya Central i per tant tam-
bé a la de l’Anoia, aquests terrenys formen part majo-
ritàriament d’àrees privades de caça i correspondria a 
llurs titulars donar resposta a les sol·licituds de com-
pensació dels danys que les espècies cinegètics po-
guessin produir.

En altres casos, com són les zones de seguretat decla-
rades, són els promotors de les mateixes (majoritària-
ment ajuntaments) els que han de respondre d’aquests 
danys i de la compensació si s’escau, tal i com s’especi-

fica a l’articulat de les resolucions de declaració corres-
ponent. Aquesta responsabilitat ha quedat darrerament 
palesa en l’apartat 2 la Disposició addicional vint-i-tre-
sena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Seguint el mateix criteri normatiu, la Generalitat de 
Catalunya només està obligada a compensar aquests 
danys quan és titular d’un terreny cinegètic mitjançant 
el procediment establert de responsabilitat patrimoni-
al. Aquests supòsits es donen a les Reserves Nacionals 
de Caça i Zones de Caça Controlada. En el cas de les 
comarques de la Catalunya Central només existeix par-
cialment terrenys de la Reserva Nacional de Caça de 
Cadí, de la Zona de Caça Controlada de Montserrat 
i de la Zona de Caça Controlada de Sant Llorenç del 
Munt, a on el govern ja fa front a aquesta situació, sigui 
mitjançant mesures encaminades a prevenir els danys 
o compensar-los en els casos en que sigui preceptiu.

Pel que fa al cas concret dels danys que la fauna au-
tòctona protegida pugui produir, la compensació dels 
danys queda establerta mitjançant el que estipula el 
Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels pro-
cediments de compensació de danys i perjudicis cau-
sats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals 
protegides de la fauna salvatge autòctona, on es dispo-
sa que la Generalitat de Catalunya es fa càrrec de les 
compensacions econòmiques dels danys i també les 
quanties econòmiques i barems en cada cas. Aquesta 
normativa ja s’aplica des del 2007.

Barcelona, 11 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 la declaració d’emergència cinegètica 
a les zones de la Catalunya Central afecta
des pels danys provocats per fauna salvatge
Tram. 314-18059/10

Resposta del Govern
Reg. 106564 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 314-18059/10 us 
informo del següent:

La Resolució AAM/1105/2014, de 9 de maig, per la 
qual es modifica la Resolució AAM/669/2014, de 
21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte 
d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i 
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les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en 
tot el territori de Catalunya, desenvolupa el que diu la 
Disposició addicional Vint-i-tresena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic. En aquesta disposició, els 
Directors dels Serveis Territorials del DAAM han de 
declarar l’emergència cinegètica si en una determina-
da comarca o àmbit territorial es produeix una abun-
dància d’individus d’una espècie cinegètica o no prote-
gida que resulti perillosa o nociva per a les persones o 
per tal d’evitar els danys a l’agricultura, la ramaderia, 
els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, 
sempre que se superin els llindars establerts per la re-
solució anual de vedes.

A partir del contrast entre les dades d’abundància i les 
situacions de risc que s’han enregistrat en els darrers 
anys, els Serveis Territorials del DAAM van analit-
zar la situació a aquestes comarques i es va determinar 
que calia fer aquesta declaració a diversos municipis 
de la Catalunya Central, d’acord amb la Resolució de 
22 d’agost de 2014, per la qual es declaren diverses 
zones d’emergència cinegètica en les comarques de la 
Catalunya Central, modificada per la Resolució de 15 
de setembre de 2014. Aquesta declaració va finalitzar 
el passat 31 de desembre. Per tant, ja ha estat declara-
da allà a on s’hi donaven els llindars que determinen la 
seva declaració. Durant el 2014 s’ha declarat a 25 mu-
nicipis d’aquestes comarques.

Barcelona, 11 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 les mesures per a posar fi als danys 
provocats per fauna salvatge a la Catalunya 
Central
Tram. 314-18060/10

Resposta del Govern
Reg. 106565 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18060/10 us 
informo del següent:

La gestió de les poblacions de porc senglar, cabirols i 
cérvols a la comarca de l’Anoia i de la Catalunya Cen-
tral es realitza, en tractar-se d’espècies cinegètiques, 
amb actuacions de planificació i ordenació cinegètica 
segons el que determina la Resolució anual de caça. 
En concret aquestes mesures es poden resumir en me-

sures de caràcter preventiu i que tenen l’objectiu que 
aquestes espècies no siguin susceptibles de produir 
danys a la vegada que serveixin com un recurs per a 
l’aprofitament cinegètic.

Cal recordar, però, que en aquestes comarques la ges-
tió de més del 95% de les àrees de caça és privada i, 
per tant, els correspon de fer front a aquesta gestió i a 
les responsabilitats que se’n deriven. A la Generalitat 
li pertoca de dibuixar les regles generals en les que es 
desenvolupa aquesta activitat privada.

En el cas del porc senglar les actuacions van adreça-
des a facilitar un augment de les captures mitjançant 
una ampliació del període hàbil per tal que els titulars 
de les àrees de caça puguin augmentar l’activitat cine-
gètica. La darrera Resolució de caça corresponent a 
la temporada 2014-15 permet caçar el porc senglar de 
forma regular a les comarques de la Catalunya Central 
des del 7 de setembre fins al 22 de febrer sense cap co-
municació prèvia (període hàbil normal de caça) i des 
de l’1 de juliol fins al 7 de setembre de forma excep-
cional, només comunicant-ho prèviament a aquest De-
partament mitjançant un formulari a la pàgina web del 
DAAM. Això vol dir que no hi ha limitacions entre 
l’1 de juliol i el 22 de febrer (8 mesos ininterromputs). 
Fora d’aquest període es donen batudes extraordinàri-
es sempre que són necessàries, de forma que el senglar 
es caça durant tot l’any.

De la mateixa forma això s’ha fet darrerament amb el 
cabirol amb diferents períodes segregats per sexe que 
permeten seleccionar la part de la població extreta en 
cada moment per ser més eficaços en el control demo-
gràfic.

Pel que fa al cérvol, el qual es troba fonamentalment 
a la comarca del Berguedà, les mesures cinegètiques 
han estat adreçades a augmentar les activitats de cap-
tura envers les femelles adultes per tal de reduir la 
densitat i la productivitat, amb resultats evidents.

I per últim, en el cas dels danys ja produïts pel sen-
glar s’han esmerçat esforços en augmentar l’eficiència 
en els tràmits del procediment d’excepcionalitat per 
autoritzar la captura d’exemplars d’aquestes espècies. 
D’aquesta forma s’intenta que les actuacions de captu-
ra siguin autoritzades en un termini inferior a 48 hores 
per tal que les actuacions siguin més eficaces (i en la 
major part dels casos són inferiors a 24 h).

D’altra banda cal recordar l’instrument de la declara-
ció d’emergència cinegètica a que ens hem referit an-
teriorment, en aquells casos en que el titular de l’àrea 
de caça no pot, no sap o no vol fer front als danys pro-
duïts pel senglar.

Barcelona, 11 de febrer de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els danys provocats per 
fauna salvatge a la Catalunya Central
Tram. 314-18061/10

Resposta del Govern
Reg. 106566 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 314-18061/10 us 
informo del següent:

En cas que es produeixin danys a les explotacions 
agràries causats per la fauna salvatge, majoritàriament 
cinegètica, la persona afectada pot sol·licitar al Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, una autorització excepcional de cap-
tura que permeti reduir els riscos de la presència dels 
exemplars que els provoquen.

Durant l’any 2014 aquest Departament ha tingut co-
neixement de 105 casos a les comarques de la Cata-
lunya Central, dels quals 18 concretament a la comar-
ca de l’Anoia. A la majoria d’aquests, l’espècie que els 
ha provocat ha estat el porc senglar. L’any 2013 a les 
mateixes comarques es van enregistrar 92 casos que 
van motivar autoritzacions excepcionals a aquestes co-
marques, dels quals 14 van ser ubicats a la comarca de 
l’Anoia.

Malgrat el lleuger augment en els casos, no s’ha obser-
vat una situació diferent a altres anys, i pel que fa a 
la comarca de l’Anoia aquest increment és semblant a la 
resta del territori. I donat que les sol·licituds que s’han 
presentat durant les darreres setmanes es troben en el 
període hàbil de la caça del porc senglar, no ha calgut 
activar el procediment d’excepcionalitat.

Tot i això, totes les comunicacions d’aquests danys són 
valorades de forma objectiva amb les dades d’abun-
dància i d’altre mena (climatològiques, poblacionals, 
geogràfiques) amb la finalitat de gestionar aquestes si-
tuacions i trobar mecanismes per reduir el risc que la 
presència de les espècies de la fauna salvatge autòcto-
na cinegètica poden causar a les explotacions agràries 
de les comarques de la Catalunya Central.

Barcelona, 11 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 so
bre el peatge de l’autopista C16 a Terrassa
Tram. 314-18072/10

Resposta del Govern
Reg. 106098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-18072/10 i 314-18078/10, amb les següents consi-
deracions:

Us trameto, adjuntes, les dades sol·licitades.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C32 a Vilassar
Tram. 314-18073/10

Resposta del Govern
Reg. 106099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
18073/10, 314-18074/10, 314-18075/10, 314-18076/10, 
314-18079/10 i 314-18080/10, amb les següents consi-
deracions:

Us trameto, annexes, les dades sol·licitades.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C32 a Arenys 
de Mar
Tram. 314-18074/10

Resposta del Govern
Reg. 106099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18073/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C32 a Santa 
Susanna
Tram. 314-18075/10

Resposta del Govern
Reg. 106099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18073/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C33 a Mollet 
del Vallès
Tram. 314-18076/10

Resposta del Govern
Reg. 106099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18073/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge dels túnels de Vallvidrera de 
l’autopista C16
Tram. 314-18077/10

Resposta del Govern
Reg. 106100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18077/10 us 
informo del següent:

Us adjunto les dades corresponents a l’evolució del 
trànsit i dels beneficiaris de descomptes a la C-16, tú-
nels de Vallvidrera.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el peatge de l’autopista C16 a Manresa
Tram. 314-18078/10

Resposta del Govern
Reg. 106098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C32 entre Sit
ges i el Vendrell
Tram. 314-18079/10

Resposta del Govern
Reg. 106099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18073/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C32 entre 
Castelldefels i Sitges
Tram. 314-18080/10

Resposta del Govern
Reg. 106099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18073/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb el Ministeri de Foment per 
a desbloquejar la construcció de l’autovia 
A27 entre Tarragona i Montblanc
Tram. 314-18123/10

Resposta del Govern
Reg. 106101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-18123/10 a 314-18128/10, amb les següents consi-
deracions:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la pre-
gunta oral amb número de tramitació 310-00422/10 
que es va substanciar al Ple del 17 de desembre de 
2014.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions de la ministra de Fo
ment amb relació a l’acord per a desbloque
jar la construcció de l’autovia A27 entre Tar
ragona i Montblanc
Tram. 314-18124/10

Resposta del Govern
Reg. 106101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un acord amb el Ministe
ri de Foment per a reprendre la construcció 
de l’autovia A27 entre Valls i Montblanc
Tram. 314-18125/10

Resposta del Govern
Reg. 106101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb el Ministeri de Foment 
per a desbloquejar la construcció de l’auto
via A27 entre Tarragona i Montblanc amb la 
participació d’un agent privat
Tram. 314-18126/10

Resposta del Govern
Reg. 106101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de la concessió de l’explo
tació de l’autopista AP2 entre Montblanc i 
Lleida per a la construcció del túnel de Lilla 
a l’autovia A27
Tram. 314-18127/10

Resposta del Govern
Reg. 106101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’autovia A27 des de 
Montblanc fins a la demarcació de Lleida
Tram. 314-18128/10

Resposta del Govern
Reg. 106101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18123/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de l’abocador de resi
dus de Santa Maria de Palautordera (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-18129/10

Resposta del Govern
Reg. 106102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-18129/10 a 314-18131/10, amb les següents consi-
deracions:

El dipòsit controlat ubicat a Santa Maria de Palautor-
dera no rep entrades de residus des del 31 de desembre 
de 2014, d’acord amb la comunicació escrita feta pel 
titulat de l’activitat. L’única activitat que es fa és con-
tinuar amb les obres de clausura iniciades i es mantin-
dran en funcionament les instal·lacions de captació i 
tractament de lixiviats i biogàs.

El total de tones de residus entrats, des de l’any 1993, 
any en què es va donar la primera autorització, i fins a 
novembre de 2014, és de 6.056.861.

El volum net de residus dipositat depèn del seu grau 
de compactació, l’extracció de lixiviats, l’extracció de 
biogàs i assentaments primaris i secundaris, entre d’al-
tres factors. Per tant, únicament es poden comparar les 
cotes assolides pels residus amb les cotes màximes au-
toritzades en el projecte.

D’acord amb la informació que disposa l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC), les cotes d’explotació 
més actualitzades corresponen a les obtingudes a l’ai-
xecament topogràfic realitzat per l’Institut Cartogràfic 
i Geològic (ICGC) per encàrrec de l’ARC. La data del 
vol, a partir del qual s’ha realitzat l’aixecament topo-
gràfic, és de 28 de juny de 2014. En aquest aixecament 
es comprova que la cota màxima està en 285 metres 
sobre el nivell del mar (msnm). Cal tenir en compte 
però, que la majoria de la superfície del vas del dipòsit 
està coberta per una capa de terres que recobreixen els 
residus, d’un gruix variable entre 0,5 m. i 1,5 m. apro-
ximadament; tant sols hi ha dues zones on hi ha resi-
dus al descobert. En aquestes zones els residus estan 
sobre els 275 i 283 msnm.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum net de residus de l’abocador 
de Santa Maria de Palautordera (Vallès Ori
ental)
Tram. 314-18130/10

Resposta del Govern
Reg. 106102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18129/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les cotes de l’abocador de residus de 
Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-18131/10

Resposta del Govern
Reg. 106102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18129/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de les puntes de contami
nació per partícules en suspensió de menys 
de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18259/10

Resposta del Govern
Reg. 106103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18259/10 us 
informo del següent:

D’acord amb l’inventari del Pla d’actuació per a la mi-
llora de la qualitat de l’aire horitzó 2020, la distribució 
de les fonts de contaminació al municipi de Granollers 
són les que us trameto, annexes.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a reduir la contami
nació per partícules en suspensió de menys 
de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18260/10

Resposta del Govern
Reg. 106104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
18260/10, 314-18261/10, 314-18262/10 i 314-18284/10, 
amb les següents consideracions:

El municipi de Granollers és un dels 40 municipis de-
clarats com a zona de protecció de l’ambient atmosfè-
ric. Per aquest motiu, li és d’aplicació el Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2020 
aprovat pel Govern de la Generalitat el passat 23 d’oc-
tubre de 2014. Aquest Pla recull 46 mesures a aplicar 
en l’àmbit de la mobilitat, transport terrestre, port, ae-
roport, sector domèstic i sensibilització.

A l’àrea pròxima a l’estació de mesura de Granollers 
s’han detectat superacions puntuals del contaminant 
PM10. Aquest fet, d’acord amb les dades disponibles, 
no és extrapolable a tot el municipi. Amb l’objectiu de 
determinar les fonts que originen les superacions pun-
tuals del valor límit diari, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat va iniciar l’any 2013 varis estudis espe-
cífics de caracterització de fonts, concretament:

– 2013: caracterització de la fracció PM10 del material 
particulat mostrejat entre el 3 de gener i el 26 de juny.

– 2014: caracterització de la fracció PM10 del mate-
rial particulat mostrejat durant els mesos de febrer i 
març a dos punts diferents de Granollers, un a l’esta-
ció de Francesc Macià i un altre en una ubicació ad-
dicional, urbana de fons, mitjançant la instal·lació de 
la Unitat Mòbil propietat del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat. Així mateix s’està caracteritzant la 
fracció PM2.5 del punt de mesurament de l’estació de 
Francesc Macià per aportar més informació sobre pos-
sibles fonts de material particulat.

Totes aquestes caracteritzacions les està duent a terme 
l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua 
(IDAEA) del Consell Superior de Investigacions Cien-
tífiques (CSIC).

A partir de l’informe preliminar emès pel CSIC-
IDAEA i de l’anàlisi de contribució de fonts que hi 
consta, s’identifiquen dues possibles fonts d’origen 
industrial, el trànsit, una font mineral, l’aerosol ma-
rí i l’aerosol secundari, essent les fonts principals el 
trànsit, l’aerosol secundari i la mineral. Cal destacar 
les concentracions relativament elevades (baixes si es 

comparen amb els nivells de punts on hi ha un gran 
impacte de crema de biomassa) de traçadors de com-
bustió de biomassa, com el levoglucosan i l’àcid dehi-
droabiètic. A data d’avui, no s’ha pogut identificar una 
font clara de combustió de biomassa, probablement 
degut al reduït numero de filtres amb anàlisi de traça-
dors orgànics.

Així, dels estudis efectuats queda palès que el feno-
men detectat al municipi de Granollers té un caràcter 
local i ha d’anar associat a fonts properes al punt de 
mesura.

Actualment, s’estan efectuant caracteritzacions de les 
partícules mesurades en col·laboració amb el Centre 
Superior d’Investigacions Científiques.

Amb aquests estudis es vol establir una correlació que 
permeti detectar la font que augmenta aquesta situació 
singular. Un cop es detecti aquesta font, s’actuarà es-
pecíficament amb les accions que es considerin tècni-
cament més efectives per la seva naturalesa.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un estudi de les causes 
de la contaminació per partícules en sus
pensió de menys de deu micres a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-18261/10

Resposta del Govern
Reg. 106104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18260/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures que s’haurien d’adop
tar per a reduir les puntes de contaminació 
produïdes per partícules en suspensió de 
menys de deu micres a Granollers (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-18262/10

Resposta del Govern
Reg. 106104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18260/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes i conferències or
ganitzats per la Generalitat durant les legis
latures novena i desena
Tram. 314-18280/10

Resposta del Govern
Reg. 106529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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: 314-18280/10 i 314-18281/10, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per l’Ofi-
cina del President i Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 20 de febrer de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Tots els actes del Govern de la Generalitat es publi-
quen diàriament a la pàgina web govern.cat. L’histò-
ric d’aquests esdeveniments apareix a l’apartat «cerca-
dor» de la Sala de Premsa. Podeu trobar-lo al següent 
enllaç:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/
list.do?date=09%2f02%2f2015&orderBy=autoritat&cana
l=1&idioma=0&opc=4

El cost dels actes organitzats pel Departament de la 
Presidència s’imputen a diverses partides pressupostà-
ries en funció del concepte concret de la despesa. Amb 
caràcter general, s’imputen a les partides pressupos-
tàries D/200000200, D/204000100, D/226000500, 
D/226008900 i D/227008900. En cas que es trac-
ti d’actes de lliurament de premis, l’import del premi 
s’imputa a la partida D/483000100.

Els criteris d’invitació a la conferència del M. Hble. 
president a què fa referència la pregunta, van ser els 
habituals en l’organització d’un acte d’aquestes carac-
terístiques.

L’aforament de l’auditori on es va desenvolupar la con-
ferència és de 3.140 persones i no es va efectuar un re-
compte ni es va dur a terme un registre exacte de les 
persones que finalment hi van assistir.

Les despeses derivades de l’organització i celebració 
de la conferència del president de la Generalitat «Des-
près del 9N: temps de decidir, temps de sumar» s’han 
imputat a les partides següents:

– D/200000200/1210/0000
– D/204000100/1210/0000
– D/227008900/1210/0000

En l’organització i el desenvolupament de la conferèn-
cia hi va participar el personal que, en virtut de les se-
ves funcions professionals, desenvolupa habitualment 
aquesta tasca en els actes organitzats per la Genera-
litat.

Joan Vidal de Ciurana
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conferència del president de la Ge
neralitat del 25 de novembre de 2014 a Bar
celona
Tram. 314-18281/10

Resposta del Govern
Reg. 106529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18280/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de l’estudi encarregat 
al Consell Superior d’Investigacions Cien
tífiques sobre les causes de la contamina
ció per partícules en suspensió de menys de 
deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18284/10

Resposta del Govern
Reg. 106104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18260/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model holandès de gestió de fertilit
zants i dejeccions ramaderes
Tram. 314-18291/10

Resposta del Govern
Reg. 106567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18291/10 us 
informo del següent:

http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/index.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/list.do?date=09%2f02%2f2015&orderBy=autoritat&canal=1&idioma=0&opc=4
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/list.do?date=09%2f02%2f2015&orderBy=autoritat&canal=1&idioma=0&opc=4
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/list.do?date=09%2f02%2f2015&orderBy=autoritat&canal=1&idioma=0&opc=4
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Les principals conclusions de millora se centren en la 
definició clara d’objectius i en l’establiment d’un ca-
lendari concret d’actuacions per a implementar-los i 
assolir-los.

Pel que fa als avenços, la separació de sòlids-líquids és 
una tecnologia actualment força avançada, malgrat que 
hi ha hagut avenços importants en els darrers anys 
que milloren el rendiment d’aquests processos. Tal és 
el cas de la tecnologia centrífuga o l’electròlisi i addi-
ció de substàncies químiques que acceleren el procés o 
n’incrementen el seu rendiment. Aquests exemples són 
els que millors resultats s’ha demostrat que estan do-
nant.

El model holandès està basat en la màxima valoritza-
ció agrícola de les dejeccions ramaderes, especialment 
en les dejeccions del vaquí de llet, una de les producci-
ons més voluminoses d’aquest país. Per sobre del llin-
dar que això representa, la resta de nutrients que no 
s’absorbeixen a través del sistema agrícola s’exporten 
a fora del país. A Catalunya es podria aplicar una sis-
temàtica força similar especialment en aquelles zones 
amb menys càrrega ramadera, i aquest procés es po-
dria aplicar tan a aquelles zones de dins com de fora 
de Catalunya.

La situació holandesa i catalana actualment difereixen 
en alguns aspectes concrets, especialment en relació a 
la densitat ramadera que en ambdues zones domina el 
panorama agrari. Així, tal densitat és sensiblement su-
perior en el cas d’Holanda, i tot i així, aquets país en-
cara preveu incrementar més la seva cabana ramadera 
en els propers anys en casos com el vaquí de llet, apro-
fitant la liberalització del mercat de quotes lleteres.

Com s’ha comentat anteriorment, les quantitats de de-
jeccions no absorbibles pels cultius s’han d’exportar 
fora de l’entorn de producció de tals dejeccions, és a 
dir, a zones amb baixa càrrega o intensitat ramadera. 
Aquesta és una política clarament aplicable en amb-
dós països.

La flexibilització a la que es fa referència és només 
la que en el marc legal que preveu la pròpia Comis-
sió Europea estableix unes excepcions als límits es-
tàndards que marca la Directiva Nitrats. En cap cas, 
l’establiment d’aquestes excepcions comporta una re-
ducció dels controls o un increment dels abocaments. 
És més, en suposa uns controls encara molt més estric-
tes de la norma a la que cal ajustar-se.

Barcelona, 11 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 el nombre de contractes signats en
tre l’Institut Català d’Energia i l’empresa 
Dribbling, SA el 2014
Tram. 314-18292/10

Resposta del Govern
Reg. 106172 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 parlamentàries amb 
N.T. 314-18292/10, 314-18293/10 i 314-18316/10 us in-
formo del següent:

En el decurs de l’any 2012, l’Institut Català d’ Energia 
ha formalitzat cinc contractes amb l’empresa Dribbling 
amb les característiques següents:

Concepte: Realització del banner del Pla de l’Energia 
i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 per a la web 
de l’Institut Català d’Energia.
Import: 290,00 € més IVA del 18%.
Data de formalització: 23 d’abril de 2012.
Procediment d’adjudicació: Contracte menor.

Concepte: Impressió de 6 llibres de la versió provisio-
nal posterior al procés participatiu i prèvia al període 
d’informació pública del Pla de l’Energia i Canvi Cli-
màtic de Catalunya 2012-2020.
Import: 1.045,00 € més IVA del 18%.
Data de formalització: 27 de març de 2012.
Procediment d’adjudicació: Contracte menor.

Concepte: Anunci en premsa pàgina color pel diari 
el Periódico de Catalunya del Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020.
Import: 900,00 € més IVA del 18%.
Data de formalització: 24 de maig de 2012.
Procediment d’adjudicació: Contracte menor.

Concepte: Realització dels primers dissenys de la pà-
gina web i elaboració de gràfics i taules del Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.
Import: 2.500,00 € més IVA del 21%.
Data de formalització: 14 de setembre de 2012.
Procediment d’adjudicació: Contracte menor.

Concepte: Maquetació de la publicació definitiva del 
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-
2020.
Import: 16.800,00 € més IVA del 21%.
Data de formalització: 7 de desembre de 2012.
Procediment d’adjudicació: Contracte menor. 3 ofertes.

En el decurs de l’any 2013, l’Institut Català d’Energia 
ha formalitzat un contracte amb l’empresa Dribbling 
amb les característiques següents:
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Concepte: Creació de la línia gràfica de la col·lecció 
de fulletons de l’ICAEN sobre sensibilització energè-
tica a la ciutadania. Maquetació del primer  fulletó 
dedicat a la «Certificació d’eficiència energètica d’e-
dificis».
Import: 2.000 € més IVA del 21%.
Data de formalització: 13 de setembre de 2013.
Procediment d’adjudicació: Contracte menor.

En el decurs de l’any 2014, l’Institut Català d’Energia 
ha formalitzat dos contractes amb l’empresa Dribbling 
amb les característiques següents:

Concepte: Realització de la línia gràfica i maquetació 
d’un catàleg de serveis i fulletó de l’ICAEN.
Import: 6.500 € més IVA del 21%.
Data de formalització: 19 de setembre de 2014.
Procediment d’adjudicació: Contracte menor. 3 ofertes.

Concepte: Realització d’un vídeo d’uns 5 minuts de 
durada que expliqui el model de contractació amb es-
talvis garantits o el que es coneix internacionalment 
com EPC (Energy Performance Contracting).
Import: 8.264,46 € més IVA del 21%.
Data de formalització: 17 de novembre de 2014.
Procediment d’adjudicació: Contracte menor. 3 ofertes.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes signats en
tre l’Institut Català d’Energia i l’empresa 
Dribbling, SA el 2013
Tram. 314-18293/10

Resposta del Govern
Reg. 106172 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18292/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de convocar places de 
mossos d’esquadra el 2015
Tram. 314-18294/10

Resposta del Govern
Reg. 106153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18294/10, 
314-18296/10 i 314-18298/10, us informo del següent:

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 
2015, actualment en tràmit parlamentari, en el seu ar-
ticle 33 obre la porta a la possibilitat de fer una con-
vocatòria per incorporar noves promocions, tal i com 
vaig informar durant la compareixença del passat dia 
20 de gener de 2015 a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de mossos d’es
quadra convocades del 2012 ençà
Tram. 314-18296/10

Resposta del Govern
Reg. 106153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18294/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la taxa de reposició del Cos de Mos
sos d’Esquadra del 2012 ençà
Tram. 314-18298/10

Resposta del Govern
Reg. 106153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18294/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes formalitzats entre l’Ins
titut Català d’Energia i l’empresa Dribbling 
el 2012
Tram. 314-18316/10

Resposta del Govern
Reg. 106172 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18292/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de matriculació dels vehicles 
dels parcs de bombers
Tram. 314-18415/10

Resposta del Govern
Reg. 106154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18415/10, us 
comunico que es facilita la informació sol·licitada mit-
jançant el document annex.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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 posada en funcionament de l’esta
ció d’autobusos de Girona
Tram. 314-18424/10

Resposta del Govern
Reg. 106105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18424/10 us 
informo del següent:

Les obres de la infraestructura de l’estació d’autobu-
sos de Girona han estat executades en el marc de les 

obres corresponents a l’arribada del tren d’alta velo-
citat. Així, resten pendents les obres d’arquitectura i 
instal·lacions, definides projecte que el Departament 
de Territori i Sostenibilitat està redactant. El pressu-
post de licitació d’aquesta actuació es coneixerà un 
cop s’aprovi aquest projecte, Posteriorment, en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries, el Govern té 
prevista la licitació d’aquestes obres, que completaran 
l’actuació i permetran la posada en servei de l’estació 
d’autobusos de Girona.

Barcelona, 26 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació del contracte del servei 
d’atenció i gestió de les trucades d’urgència 
del telèfon 112 a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) i Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18452/10

Resposta del Govern
Reg. 106373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-18452/10 i 
314-18453/10, us informo del següent:

Amb relació a l’escrit a què fa referència la pregunta, 
s’ha realitzat una anàlisi jurídica i s’ha conclòs que 
no s’ha incorregut en cap dels supòsits que l’Associa-
ció de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya atribu-
eix al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya, atès que s’ha respectat en tot moment la 
legislació vigent sobre contractació pública i, particu-
larment, pel que fa a les condicions laborals i a la nor-
mativa aplicable en matèria de subrogació de personal.

No es va considerar pertinent donar resposta a un es-
crit del qual era destinatària una altra entitat (Oficina 
Antifrau de Catalunya).

Pel que fa a la possibilitat de suspendre provisional-
ment la licitació del contracte a què es fa referència, 
dir que no es pot aturar un procediment sense que 
hi hagi un requeriment per fer-ho per part de l’òrgan 
competent que correspongui o sense una causa que ho 
justifiqui; és més, s’està obligat a resoldre el concurs 
públic ja que, en cas contrari, es causaria un perjudici 
no justificat a les empreses presentades, amb la pos-
sibilitat que posteriorment qualsevol d’elles presentés 
un recurs per danys i perjudicis. A més, indicar que el 
procediment va finalitzar amb l’adjudicació del con-
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tracte en favor de l’empresa Atento Teleservicios Es-
paña, SA, amb data 8 de gener de 2015, i amb la seva 
formalització el dia 30 de gener de 2015, una vegada 
transcorregut el termini per poder interposar recurs 
especial en matèria de contractació davant de l’òrgan 
de contractació, que disposa l’article 44.2 del Text re-
fós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Finalment, assenyalar que per al 2015 no es preveu 
cap nova licitació.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les properes licitacions del Centre 
d’A tenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18453/10

Resposta del Govern
Reg. 106373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18452/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard en l’assenyalament de les 
vistes orals del jutjat de violència sobre la 
dona i el jutjat mercantil de Girona
Tram. 314-19043/10

Resposta del Govern
Reg. 106371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 314-19043/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Jus-
tícia.

Barcelona, 17 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.

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment, en nom del Consell de Govern 
de la CCMA, al que disposa l’article 173 i, per remis-
sió, el 144 del Reglament del Parlament sobre pregun-
tes amb resposta per escrit i, en concret, en resposta 
a les preguntes escrites presentades pel diputat San-
ti Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya: 

– 325-00086/10, sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i 
els regidors de Barcelona a TV3 el 2014

– 325-00087/10, sobre les entrevistes fetes a l’alcalde 
i els regidors de Barcelona en el programa Els matins, 
de TV3, el 2014

– 325-00088/10, sobre les aparicions de representants del 
Partit Popular de Catalunya a Catalunya Radio el 2014

– 325-00089/10, sobre les entrevistes fetes a l’alcalde 
i els regidors de Barcelona a Catalunya Radio el 2014

– 325-00090/10, sobre els representants de formacions 
polítiques que han participat en programes de Catalu-
nya Radio el 2014

– 325-00091/10, sobre els representants de formacions 
polítiques que han participat en programes de Televi-
sió de Catalunya el 2014

– 325-00092/10, sobre les entrevistes fetes a l’alcalde 
i els regidors de Barcelona en el programa Divendres, 
de TV3, el 20.14

– 325-00093/10, sobre les aparicions de representants 
del Partit Popular de Catalunya a TV3 el 2014

– 325-00094/10, sobre les entrevistes fetes a l’alcalde 
i els regidors de Barcelona a Catalunya Radio el 2014 

Resposta

Actualment la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals no disposa d’un sistema per processar el volum 
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de dades que es demanen i analitzar de forma exhaus-
tiva les intervencions de líders o representants d’un 
partit polític o de qualsevol altre col·lectiu, ja siguin re-
presentants empresarials, sindicals, de moviments so-
cials o culturals. Aquesta tasca és realitzada pel Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i recollida en 
la seva totalitat als seus informes sobre l’observança 
del pluralisme a la televisió.

És per aquest motiu que la CCMA demana a l’il·lustre 
diputat que es remeti als informes esmentats que re-
cullen la informació en els termes en què ens ha estat 
sol·licitada.

Barcelona, 17 de febrer del 2015

Brauli Duart i Llinares

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00086/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les apa
ricions de representants del Partit Popular 
de Catalunya a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00088/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00086/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors de 
Barcelona a Catalunya Ràdio el 2014
Tram. 325-00089/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00086/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre els re
presentants de formacions polítiques que 
han participat en programes de Catalunya 
Ràdio el 2014
Tram. 325-00090/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00086/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre els re
presentants de formacions polítiques que 
han participat en programes de Televisió de 
Catalunya el 2014
Tram. 325-00091/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00086/10.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes fetes a l’alcalde i els regidors de 
Barcelona en el programa Divendres, de TV3, 
el 2014
Tram. 325-00092/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00086/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les apa
ricions de representants del Partit Popular 
de Catalunya a TV3 el 2014
Tram. 325-00093/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00086/10.

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 106317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00086/10.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre per escrit sobre un possible 
pagament a l’Assemblea Nacional Catalana
Tram. 326-00002/10

Resposta del director de Televisió de Catalunya
Reg. 106318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, per 
remissió, el 144 del Reglament del Parlament sobre 
preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en res-
posta a la pregunta escrita sobre uns possibles paga-
ments a l’Assemblea Nacional Catalana per a la rea-
lització de serveis, per part de Televisió de Catalunya, 
amb número de tramitació 326-00002/10 presentada 
pel diputat Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans: 

Según aparece recogido en algunos medios de comu-
nicación, Televisió de Catalunya habría pagado como 
mínimo 24.000 euros en 2013 a la Assemblea Nacio-
nal Catalana para la realización de servicios.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Ha realizado Televisió de Catalunya algún pago a la 
ANC desde la creación de dicha plataforma?

– En caso afirmativo, ¿Por qué motivos? ¿Para la reali-
zación de qué actividades?

Resposta

Televisió de Catalunya no ha pagat, en cap cas, ni ser-
veis ni productes a l’Assemblea Nacional Catalana.

Així ho vam fer saber, en diverses ocasions a El con-
fidencial.com, el mitjà que va publicar-ho. Malgrat 
que va incloure el nostre desmentit en el contingut de 
l’article, El Confidencial ha mantingut el titular amb 
aquesta informació falsa.

Lamentem profundament que no s’hagin tingut en 
compte les nostres consideracions i que s’hagi difós 
una informació que constitueix, sens dubte, un frau 
per als lectors de l’esmentat mitjà.

Sant Joan Despí, 17 de febrer del 2015

Eugeni Sallent i Garriga

http://www.elconfidencial.com/
http://www.elconfidencial.com/
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Retirada
Reg. 106087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

Retirada: Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els efectes en el medi 
de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 311-02127/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106437 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Quins van ser els efectes sobre el medi ambient de 
l’explosió del camió a l’empresa química Simar el pas-
sat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els registres de les esta
cions de la xarxa de vigilància atmosfèrica 
d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i 
el 13 de febrer de 2015
Tram. 311-02128/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106438 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Quins van ser els registres a les estacions de la xar-
xa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del 
Camí durant els dies 12 i 13 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals no 
funcionava la consulta en línia de les dades 
de les estacions de la xarxa de vigilància 
atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí 
(Anoia) el 12 i el 13 de febrer de 2015
Tram. 311-02129/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106439 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-

putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Per què no funcionava la consulta on-line de les da-
des de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfè-
rica d’Igualada i Vilanova del Camí durant els dies 12 
i 13 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les dades de l’estació de la 
xarxa de vigilància atmosfèrica de la Gornal 
del 12 de febrer de 2015
Tram. 311-02130/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106440 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Tenen alguna relació les dades registrades a l’estació 
de la xarxa de vigilància atmosfèrica de La Gornal a 
les 18 hores del dia 12 de febrer de 2015 amb l’explo-
sió del camió a l’empresa química Simar d’Igualada?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació dels efectes 
en el medi ambient i la salut de les persones 
de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 311-02131/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106441 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Per què no es va informar per part del Departament 
de Territori i Sostenibilitat dels efectes sobre el medi 
ambient i sobre la salut de les persones de l’explosió 
del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de 
febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius del conseller de 
Territori i Sostenibilitat per a no interrompre 
la seva agenda per l’explosió a l’empresa Si
mar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02132/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106442 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-

putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Per què el Conseller de Territori i Sostenibilitat no 
va interrompre la seva agenda arrel de l’explosió del 
camió a l’empresa química Simar el passat 12 de fe-
brer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el desplaçament del nú
vol produït per l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia), cap a Vilafranca del Pe
nedès i Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 311-02133/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106443 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Creu que va haver un desplaçament del núvol en di-
recció a Vilafranca i Castellet i la Gornal com es pot 
deduir de les dades de l’estació de vigilància atmosfè-
rica d’aquest municipi a les 18 hores, amb quantitats 
de NO2 i SO2 molt superiors a les permeses?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la superfície on es van di
positar els productes emesos a l’atmosfe
ra després de l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02134/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106444 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Creu el conseller de Territori i Sostenibilitat que tal 
om va declarar el conseller d’Interior els productes 
emesos a l’atmosfera per l’explosió del camió a l’em-
presa química Simar el passat 12 de febrer de 2015 es 
van «dipositar» sobre la superfície? Quina superfície 
va ser aquesta?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mesuraments del medi 
ambient que s’han fet a l’Anoia i l’Alt Penedès 
després de l’explosió a l’empresa Simar
Tram. 311-02135/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106445 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-

ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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 medicions extraordinàries del medi ambi-
ent (aire, sòl, aigua) s’han efectuat amb posterioritat 
a l’explosió del camió a l’empresa química Simar el 
passat 12 de febrer de 2015 a la comarca de l’Anoia i 
l’Alt Penedès?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones afectades 
en la salut per l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02136/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106446 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Quantes persones es van veure afectades en la seva 
salut per l’explosió del camió a l’empresa química Si-
mar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els productes químics que 
van produir l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02137/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106447 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Els productes químics que van produir l’explosió del 
camió a l’empresa química Simar el passat 12 de fe-
brer de 2015 són els que l’empresa Simar té comuni-
cats a l’Administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les causes de l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02138/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106448 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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 van ser les causes de l’explosió del camió 
a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 
2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les deficiències detectades 
als registres de l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 311-02139/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106449 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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 deficiències s’han detectat en l’empresa  Simar 
pel que fa a: registre de productes, instal·lacions, ope-
rativa de l’activitat industrial, etc.?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment de visites als 
centres d’atenció sanitària per causa de l’ex
plosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02140/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106450 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Quin va ser l’increment de visites en els centres d’as-
sistència sanitària per causa de l’explosió del camió 
a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 
2015 a la comarca de l’Anoia i de l’Alt Penedès?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els equips de què van dispo
sar els bombers i els mossos d’esquadra per 
a atendre l’emergència provocada per l’ex
plosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02141/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106451 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Van disposar els bombers i els Mossos d’Esquadra 
dels equips adients per atendre la situació d’emergèn-
cia produïda per l’explosió del camió a l’empresa quí-
mica Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els equips d’autoprotecció 
que portaven els bombers i els mossos d’es
quadra per a atendre l’emergència provoca
da per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igua
lada (Anoia)
Tram. 311-02142/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106452 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Van disposar els bombers i els Mossos d’Esquadra 
dels equips d’autoprotecció adients per atendre la situ-
ació d’emergència produïda per l’explosió del camió a 
l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el coneixement que te
nien els bombers i els mossos d’esquadra 
dels protocols a seguir en cas d’accident 
químic el dia de l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02143/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106453 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Coneixien els bombers i els mossos d’esquadra els 
protocols a seguir en cas d’accident químic arran de 
l’explosió del camió a l’empresa química Simar el pas-
sat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el grau de compliment de 
l’ordre de confinament de la població dels 
municipis indicats per Protecció Civil des
prés de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igua
lada (Anoia)
Tram. 311-02144/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106454 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-

ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– En quin grau es va complir l’ordre de confinament 
de la població dels municipis indicats per protecció ci-
vil arran de l’explosió del camió a l’empresa química 
Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els mitjans utilitzats per a 
ordenar el confinament de la població arran 
de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 311-02145/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106455 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Quins mitjans es van utilitzar per ordenar el confi-
nament de la població arran de l’explosió del camió a 
l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la conveniència d’establir un 
pla de seguretat química a l’Anoia
Tram. 311-02146/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106456 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Creu convenient el Govern que s’ha d’establir un pla 
de seguretat química a la comarca de l’Anoia, tenint en 
compte que hi ha industries que tracten productes qua-
lificats al Pla Seveso?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals Pro
tecció Civil no va informar exhaustivament 
dels riscos després de l’explosió a l’empresa 
Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 311-02147/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106457 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 20.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Sergi Vilamala i Bastarras, 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: 

– Per què Protecció Civil no va informar de forma ex-
haustiva del risc al llarg de tot el dia arran de l’explo-
sió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 
de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, 
Alícia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del 
GP SOC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 492)

N. de la R: En el BOPC 492, a la pàg. 97, es va publicar 
per error un text que no es corresponia amb la pregun-
ta presentada. Tot seguit se’n reprodueix el text.

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la data d’inici i la data de finalització de les 
obres de construcció de l’edifici d’habitatges de pro-
tecció oficial situada al carrer Sant Eloi 2-4 de la ciutat 
de Barcelona?

– Quin va ser el cost de construcció d’aquest edifici 
d’habitatges?

– Des de quina data s’han detectat ocupacions il·legals 
a l’edifici d’habitatges de protecció oficial situat al car-
rer Sant Eloi 2-4?

– Quines ocupacions il·legals s’han detectat en aquest 
edifici, quants habitatges d’aquest edifici han estat 
ocupats il·legalment i en quines dates?
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– Quines actuacions s’han dut a terme per part del Go-
vern de la Generalitat per tal de posar fi a les ocupaci-
ons irregulars d’aquest edifici i en quina data?

– Quina ha estat la despesa en vigilància de la promo-
ció d’habitatges de protecció oficial del carrer Sant Eloi 
2-4 de la ciutat de Barcelona, desglossada per anys?

– Quina és la situació actual d’aquest edifici d’habitat-
ges de protecció oficial? Detallar l’ocupació dels habi-
tatges, estat de l’edifici, si s’han realitzat treballs d’ar-
ranjament de l’edifici per solucionar els desperfectes 
ocasionats per les ocupacions irregulars i en quina da-
ta, cost i descripció d’aquests treballs d’arranjament.

– Quan es preveu tornar a adjudicar aquests habitatges 
i quin serà el procediment d’adjudicació?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la normativa en ma
tèria de seguretat industrial per part de l’em
presa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19504/10

Formulació
Joan Mena Arca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106002 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt, 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. Considera el govern que l’empresa de menys de 30 
treballadors d’Igualada que va patir un accident el pas-
sat 12 de febrer a Igualada complia amb la normativa 
actual vigent, especialment la Llei de Seguretat Indus-
trial?

2. Creu el govern que aquest accident es pot explicar 
per la falta d’inversió en la protecció de la salut dels i 
les treballadores?

3. Té previst el Govern sol·licitar un informe tècnic 
a través de la Inspecció del Treball on s’analitzin les 
causes de l’accident?

4. Aquesta empresa ha dut a terme en els últims anys 
alguna campanya d’informació, prevenció i control de 
la manipulació de productes químics tal i com va apro-
var el Consell de Relacions Laborals en el Marc Estra-
tègic de Seguretat i Salut?

5. Quin protocol de seguretat pública va endegar el Go-
vern de la Generalitat un cop conegut l’abast de l’ac-
cident químic?

6. Quines mesures té previst el Departament d’Empre-
sa i Ocupació endegar de forma immediata per preve-
nir nous accidents com aquest?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Joan Mena Arca Laura Massana Mas
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer obres al Centre Peni
tenciari de Tarragona
Tram. 314-19505/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106006 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern realitzar obres d’adquació a 
l’actual edifici del Centre Penitenciari de tarragona 
per reconvertir-lo en Centre Penitenciari Obert?

En cas afirmatiu, demanem una breu descripció del 
projecte i el pressupost previst.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’obertura del Centre Peniten
ciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-19506/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106007 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, 
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: 

El Conseller de Justícia a la presentació del projecte de 
pressupost per a l’any 2015 del seu propi Departament 
va anunciar, pel que fa referència a Tarragona, l’ober-
tura del Centre Penitenciari Mas Enric del Catllar i 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona per aquest 
any 2015.

– Quina és la data d’obertura prevista per al Centre Pe-
nitenciari Mas Enric del Catllar?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-19507/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106008 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, 
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.

El Conseller de Justícia a la presentació del projecte de 
pressupost per a l’any 2015 del seu propi Departament 
va anunciar, pel que fa referència a Tarragona, l’ober-
tura del Centre Penitenciari Mas Enric del Catllar i 

del Centre Penitenciari Obert de Tarragona per aquest 
any 2015.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– L’obertura del Centre Penitenciari de Mas Enric 
comportarà noves mesures enfocades als treballadors i 
treballadores del centre penitenciari (en termes de re-
ajustament de plantilla, reubicació o redistribució del 
personal), o incorporacions per tal de reforçar aquest 
nou equipament? En cas afirmatiu, quins perfils es 
prioritzaran en la reestructuració?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el possible increment pressuposta
ri per l’obertura del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-19508/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106009 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, 
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.

El Conseller de Justícia a la presentació del projecte de 
pressupost per a l’any 2015 del seu propi Departament 
va anunciar, pel que fa referència a Tarragona, l’ober-
tura del Centre Penitenciari Mas Enric del Catllar i 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona per aquest 
any 2015.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– L’obertura del nou Centre Penitenciari de Mas Enric 
comportarà algun tipus d’increment pressupostari del 
Departament de Justícia de la Generalitat? En quina 
mesura i per a quins conceptes?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions fetes per a l’obertura 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
Tram. 314-19509/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, 
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.

El Conseller de Justícia a la presentació del projecte de 
pressupost per a l’any 2015 del seu propi Departament 
va anunciar, pel que fa referència a Tarragona, l’ober-
tura del Centre Penitenciari Mas Enric del Catllar i 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona per aquest 
any 2015.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins treballs ha desenvolupat fins ara el Govern 
per a l’obertura del Centre Penitenciari Obert de Tar-
ragona?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a l’obertura del Centre 
Penitenciari Obert de Tarragona
Tram. 314-19510/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, 
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.

El Conseller de Justícia a la presentació del projecte de 
pressupost per a l’any 2015 del seu propi Departament 
va anunciar, pel que fa referència a Tarragona, l’ober-

tura del Centre Penitenciari Mas Enric del Catllar i 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona per aquest 
any 2015.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el calendari amb el que treballa el Govern 
per l’obertura del Centre Penitenciari Obert de Tarra-
gona?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista d’obertura del Centre 
Penitenciari Obert de Tarragona
Tram. 314-19511/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, 
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.

El Conseller de Justícia a la presentació del projecte de 
pressupost per a l’any 2015 del seu propi Departament 
va anunciar, pel que fa referència a Tarragona, l’ober-
tura del Centre Penitenciari Mas Enric del Catllar i 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona per aquest 
any 2015.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la data prevista d’obertura del Centre Peni-
tenciari Obert de Tarragona?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació del Pla funcional 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
Tram. 314-19512/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, dipu-
tada 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.

El Conseller de Justícia a la presentació del projecte de 
pressupost per a l’any 2015 del seu propi Departament 
va anunciar, pel que fa referència a Tarragona, l’obertura 
del Centre Penitenciari Mas Enric del Catllar i del Cen-
tre Penitenciari Obert de Tarragona per aquest any 2015.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin estat de tramitació es troba el Pla Funcional 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el possible tancament i el trasllat de la 
Clínica Barceloneta, de Barcelona
Tram. 314-19513/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106051 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern respecte a un 
possible tancament i trasllat de la Clínica Barceloneta 
de Barcelona ciutat?

– Quins són els serveis que ofereix actualment?

– De quants llits disposa en cada servei des de l’any 
2011 fins a l’actualitat?

– En el cas de tancament de serveis, a on es derivarien 
els malalts?

– Quin dispositiu sanitari substituirà a la Clínica Bar-
celoneta en el cas tancament?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a evitar els aboca
ments de purins
Tram. 314-19514/10

Formulació
Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El març del 2010 es varen produir un seguit d’abo-
caments de purins a la Granja «el Soler» d’Oristà. El 
volum total dels abocaments s’estima entre 450 mil i 
675 mil litres de purins que arribaren a la riera de la 
Gavarresa i aqüífers propers. Els Agents Rurals va-
ren documentar i comprovar la contaminació qualifi-
cant-la de molt greu. Aquest fets varen ser portats pel 
Ministeri fiscal al jut jat penal. El dinou de novembre 
del 2014 el Jutjat penal de Manresa va dictar sentèn-
cia de multa de 2.100 € i cinc mesos de presó substi-
tuïts per una multa de 3.500 € al senyor Joan Ramisa 
propietari de la finca, i 732 € de multa i tres mesos de 
presó substituïts per 1.098 € de multa al senyor Jaume 
Puigdesens encarregat de la granja. En total els dos 
condemnats sumen unes multes de 7.430 €.

– Quines actuacions es pensen fer des del departament 
perquè no es repeteixin casos similars en un futur?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut del Pla conjunt 047 pel 
que fa a les dejeccions ramaderes
Tram. 314-19515/10

Formulació
Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106053 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Actualment s’està duent a terme l’ampliació del nom-
bre de caps de bestiar en diferents granges situades en 
zones vulnerables de Catalunya, és a dir amb els aqüí-
fers contaminats per nitrats.

Un cas paradigmàtic és la granja de Serrarols al mu-
nicipi de St. Martí d’Albars. On s’ha reconvertit una 
ancestral granja d’ovelles de pastura en una granja An-
nex1 amb capacitat per més de 2.000 porcs (segons el 
DOGC 6686-14.8.2014 sense que «es modifiqui sig-
nificativament la viabilitat ambiental de l’explotació»). 
En aquest context la granja de Serrarols ha pogut lega-
litzar el seu Pla de dejeccions adherint-se al Pla con-
junt PC047.

Tenint en compte que pel ramader, transportar dejec-
cions es tracta d’una operació poc viable econòmica-
ment i per tant que difícilment es durà a terme a la 
pràctica. I que massa sovint, segons alerta el Grup de 
Defensa del Ter, a les comarques excedentàries de ni-
trats, els purins acaben abocant-se sense mesura ni 
control als camps de més a prop de l’explotació.

– Quin és el contingut del pla conjunt pc047 pel què fa 
a la destinació de les dejeccions ramaderes?

– Quin control real i efectiu pensa fer l’administra-
ció d’aquest pla conjunt en particular per tal d’assegu-
rar-se el seu compliment més enllà dels papers?

– Quin control real i efectiu (sobre el terreny) està fent 
l’administració dels plans conjunts en general a Cata-
lunya, que permeten declarar excedents de nitrats i col-
locar-los a terres allunyades de les granges on s’origi-
nen aquests nitrats?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre la regularització de la gestió dels purins
Tram. 314-19516/10

Formulació
Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106054 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El 58% del purí generat a Osona no te superfície agrà-
ria útil on ser escampat. Aquest fet, que arrosseguem 
des de fa dècades, ha implicat la contaminació de més 
del 50% dels aqüífers de la comarca. La situació s’ha 
agreujat amb el tancament de les plantes d’assecatge 
de purins, que tractaven el 5% del purí. Per tant, hi ha 
moltes granges que estan fora de la llei.

– Quan està previst regularitzar aquesta situació?

– Quan es podria tenir una proposta per la gestió dels 
purins?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre la previsió de respondre a les al·legacions 
al projecte d’impacte ambiental de Serrarols 
presentades per l’Ajuntament de Lluçà (Osona)
Tram. 314-19517/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106055 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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El municipi de Lluçà va fer unes al·legacions al pro-
jecte d’impacte ambiental de Serrarols, incidint en: la 
carretera BV-4342 de Sta. Creu de Jutglar a Sta. Eu-
làlia de Puig-oriol (Lluçà), la gestió de purins en zona 
vulnerable i les activitats agràries i turístiques lligades 
a la terra

– Si hi ha previsió de resposta a aquesta al·legació per 
part del Departament de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no s’ha tingut en 
compte Lluçà (Osona) en el projecte per a 
ampliar la carretera de Serrarols
Tram. 314-19518/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106056 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Davant l’evidència de l’afectació de l’activitat que ja 
existeix a Serrarols, més enllà del municipi de St. Martí 
d’Albars on està situada la granja, l’ajuntament de Lluçà 
com a municipi veí, es veu afectat directament pel can-
vi que es produeix en aquesta carretera estreta. El tràn-
sit de vehicles pesats ha augmentat de manera perillosa 
afectant així la majoria de la població de Sta. Eulàlia 
de Puig-oriol que accedeixen al poble per aquesta via.

Costa d’entendre com no s’ha tingut en compte tots els 
ajuntaments a l’hora de planificar aquesta ampliació, 
ja que només està previst ampliar-la fins al nucli de la 
Blava de St. Martí d’Albars i no fins a l’inici de la via, 
al poble de Sta. Eulàlia de Puig-oriol de Lluçà.

– Per quin motiu no es va comptar amb el municipi de 
Lluçà a l’hora de planificar l’ampliació de la carrete-
ra? Té previst el Departament donar les explicacions 
oportunes a l’ajuntament de Lluçà?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la carretera B224 entre Ca
pellades i Martorell
Tram. 314-19519/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106063 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, 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.

Atenent que la carretera B-224 entre Capellades i 
Martorell es considera eix Anoia - Baix Llobregat i l’e-
levat trànsit de la mateixa,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat sobre l’estat de la carretera B-224 entre Capellades 
(Anoia) i Martorell (Baix Llobregat)?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes a la carretera 
B224 entre Capellades i Martorell
Tram. 314-19520/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106064 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Sergi Vilamala i 
Bastarras, 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.

Atenent que la carretera B-224 entre Capellades i 
Martorell es considera eix Anoia - Baix Llobregat i 
l’elevat trànsit de la mateixa,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina és la previsió d’actuacions del Govern a la 
carretera B-224 entre Capellades (Anoia) i Martorell 
(Baix Llobregat) davant el continu nombre d’accidents?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desdoblament del tram entre Mas
quefa i Martorell i de les variants de Piera i 
Vallbona d’Anoia de la carretera B224 entre 
Capellades i Martorell
Tram. 314-19521/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106065 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Sergi Vilamala i 
Bastarras, 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.

Atenent que la carretera B-224 entre Capellades i 
Martorell es considera eix Anoia - Baix Llobregat i l’e-
levat trànsit de la mateixa,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el calendari del Govern per portar a ter-
me el desdoblament del tram Masquefa - Martorell i 
les variants de Piera i Vallbona d’Anoia de la carrete-
ra B-224 entre Capellades (Anoia) i Martorell (Baix 
Llobregat)?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents a la carretera 
B224 entre Capellades i Martorell del 2010 
ençà
Tram. 314-19522/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106066 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Sergi Vilamala i 
Bastarras, 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.

Atenent que la carretera B-224 entre Capellades i 
Martorell es considera eix Anoia - Baix Llobregat i l’e-
levat trànsit de la mateixa,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el nombre d’accidents, indicant localit-
zació i gravetat, a la carretera B-224 entre Capellades 
(Anoia) i Martorell (Baix Llobregat) des de 2010?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat i les condicions de seguretat de 
l’edifici i les instal·lacions del Parc de Bom
bers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19523/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106069 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina és la situació de l’edifici i instal·lacions del 
Parc de Bombers de Figueres i les seves condicions de 
seguretat.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades al Parc de 
Bombers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19524/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les mesures adoptades en el Parc de 
Bombers de Figueres per atendre els requeriments for-
mulats pel Departament de Treball.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació d’impagaments i el possi
ble tancament de l’empresa Indox, de Tàr
rega (Urgell)
Tram. 314-19525/10

Formulació
Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Quines mesures a previst la Generalitat, respecte a 
la situació d’impagaments que hi ha a l’empresa Indox 
a Tàrrega?

2. Ha estudiat la Generalitat l’impacte econòmic que a 
la comarca de l’Urgell, suposaria el tancament d’Indox 
amb 220 treballadors directes i amb més de 15 petites 
empreses que depenen al 100% de la seva activitat?

3. Com sigui que el problema a Indox és en essència 
financer, té la Generalitat com a opció concedir una 
línia extraordinària de crèdit a l’empresa, per tal d’evi-
tar el seu tancament?

4. Estaria la Generalitat de fer de mediadora en les ne-
gociacions que la direcció de l’empresa duu a terme 
amb un inversor estranger, avalant institucionalment 
aquesta mediació?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa concessionària del servei 
de cafeteria i menjador del Casal de Gent 
Gran Prosperitat, de Barcelona
Tram. 314-19526/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Ferran Pe-
dret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin és el motiu del Govern per no renovar el con-
tracte, per l’any 2015, a l’empresa concessionària de 
gestionar el servei de cafeteria-menjador del Casal 
de Gent Gran Prosperitat de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada a l’empresa 
concessionària del servei de cafeteria i men
jador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de 
Barcelona, sobre el fet que no se li renovaria 
el contracte
Tram. 314-19527/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Ferran Pe-
dret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quan s’ha informat a l’empresa concessionària de 
gestionar el servei de cafeteria-menjador del Casal 
de Gent Gran Prosperitat de Barcelona que no se li re-
novaria el contracte per l’any 2015? A través de quina 
via s’ha informat a l’empresa? S’ha informat a l’empre-
sa concessionària dels motius de la no renovació del 
contracte?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes dels usuaris del servei de 
cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran 
Prosperitat, de Barcelona
Tram. 314-19528/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Ferran Pe-
dret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Ha rebut el Govern queixes dels usuaris pel servei 
que ha ofert l’empresa concessionària de gestionar el 
servei de cafeteria-menjador del Casal de Gent Gran 
Prosperitat de Barcelona l’any 2014? En cas afirma-
tiu, quin és el nombre de queixes s’han rebut? Quins 
són els motius de cada una de les queixes? Ha obert 
el Govern un expedient per investigar cada una de les 
queixes rebudes per part dels usuaris? Quin ha estat el 
resultat d’aquests expedients?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de la direcció del Casal de 
Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, amb 
relació al servei de cafeteria i menjador
Tram. 314-19529/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106080 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Ferran Pe-
dret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quina és la valoració que ha fet la direcció del Casal 
de Gent Gran Prosperitat de Barcelona del servei que 
ha ofert l’empresa concessionària de la gestió del ser-
vei de cafeteria-menjador l’any 2014?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els usuaris del Casal 
de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per 
a informarlos dels motius pels quals no s’ha 
renovat el contracte a l’empresa concessio
nària del servei de cafeteria i menjador
Tram. 314-19530/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Ferran Pe-
dret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin és el nombre de reunions que ha mantingut el 
Govern amb els usuaris del Casa de Gent Gran Pros-
peritat de Barcelona per informar de la no renovació 
del contracte, per l’any 2015, a l’empresa concessio-
nària de gestionar el servei de cafeteria-menjador? 
Ha donat el Govern una resposta per escrit als usuaris 
del casal informant dels motius de la no renovació del 
contracte? S’ha tingut en compte la opinió i valoració 
dels usuaris?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes dels usuaris del Casal de 
Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per la 
gestió de la direcció
Tram. 314-19531/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106082 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Ferran Pe-
dret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 

següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Ha rebut el Govern queixes dels usuaris per la ges-
tió de la direcció del Casal de Gent Gran Prosperitat 
de Barcelona? En cas afirmatiu, quin és el nombre de 
queixes s’han rebut? Quins són els motius de cada una 
de les queixes? Ha obert el Govern un expedient per 
investigar cada una de les queixes rebudes per part 
dels usuaris? Quin ha estat el resultat d’aquests expe-
dients?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa adjudicatària del servei de 
cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran 
Prosperitat, de Barcelona, per al 2015
Tram. 314-19532/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106083 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Ferran Pe-
dret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quina empresa ha estat l’adjudicatària de gestionar 
el servei de cafeteria-menjador del Casal de Gent Gran 
Prosperitat de Barcelona per l’any 2015? Quins motius 
s’han tingut en compte per adjudicar-li el servei?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Informe de fiscalització 22/2014, so
bre el Consorci Sanitari Integral, correspo
nent al 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 314-19533/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106088 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

 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 Cata-
lunya respecte els exercicis 2009, 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 aco-
miadament?

– 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 integrades 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?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació de dificultat en l’alimentació que 
han estat diagnosticats
Tram. 314-19534/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 106322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quin és el número d’infants i adolescents en situa-
ció de dificultat que han estat diagnosticats des de la 
posada en marxa del protocol per a la detecció i segui-
ment de situacions de dificultat en l’alimentació d’in-
fants i adolescents? (desglossar les dades per comar-
ques)

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents ate
sos per haver estat diagnosticats en situació 
de dificultat en l’alimentació
Tram. 314-19535/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 106323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quin és el número d’infants i adolescents que han 
estat atesos per cada una de les situacions que es re-
cullen en el protocol per a la detecció i seguiment de 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i ado-
lescents des de la seva posada en marxa? (desglossar 
les dades per comarques)

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol per a la detecció i el segui
ment de situacions de dificultat en l’alimen
tació d’infants i adolescents
Tram. 314-19536/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 106324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

− Quina és la valoració que fa la Consellera de Benes-
tar Social i Família sobre el protocol per a la detecció 

i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 
d’infants i adolescents des de la seva posada en marxa?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de l’Institut Català de Finan
ces amb les fundacions privades que impar
teixen estudis superiors de música
Tram. 314-19537/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina relació manté l’Institut Català de Finances 
amb les dues fundacions privades que imparteixen es-
tudis superiors de música a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’equivalència de les relacions de l’Ins
titut Català de Finances amb cadascuna de 
les fundacions privades que imparteixen es
tudis superiors de música
Tram. 314-19538/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106338 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
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del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– És equivalent la relació que manté l’Institut Cata-
là de Finances amb les dues fundacions privades que 
imparteixen estudis superiors de música a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els crèdits atorgats per l’Institut Cata
là de Finances a les fundacions privades que 
imparteixen estudis superiors de música
Tram. 314-19539/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106339 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import dels crèdits atorgats per l’Institut 
Català de Finances a les dues fundacions privades que 
imparteixen estudis superiors de música a Catalunya 
resten vius? A quants anys de retorn es van concedir? 
Com s’estan tornant per part de les dues entitats?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció de l’Institut Català de Finan
ces amb relació als deutes de les fundacions 
privades que imparteixen estudis superiors 
de música
Tram. 314-19540/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106340 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, 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 se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
es crita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Avala o és garant l’Institut Català de Finances dels 
deutes totals que mantenen amb la banca privada les 
fundacions autoritzades a impartir estudis superiors 
de música?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com s’imparteixen els en
senyaments superiors de música
Tram. 314-19541/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Què pensa la Consellera de com s’estan impartint els 
ensenyaments musicals superiors a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el balanç de la subvenció atorgada al 
Conservatori Superior del Liceu per al perí
ode 20082012
Tram. 314-19542/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el balanç de la subvenció que va atorgar el 
Departament d’Ensenyament al Conservatori Superior 
del Liceu pel període 2008-2012?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com el Conservatori Supe
rior del Liceu es va gastar la subvenció que 
va rebre per al període 20082012
Tram. 314-19543/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106343 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 

del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el coneixement que té la consellera d’En-
senyament de com es va gastar la subvenció que va 
atorgar el Departament d’Ensenyament al Conservato-
ri Superior del Liceu pel període 2008-2012?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació econòmica de les fundaci
ons privades que imparteixen estudis supe
riors de música
Tram. 314-19544/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106344 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Coneix el Departament d’Ensenyament la situació 
econòmica de les fundacions privades que impartei-
xen estudis superiors de música a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tracte a les fundacions privades que 
imparteixen estudis superiors de música
Tram. 314-19545/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106345 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu la consellera d’Ensenyament que les fundaci-
ons privades que imparteixen estudis superiors de mú-
sica a Catalunya mereixen el mateix tracte per part de 
l’administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport que dóna a les fundacions 
privades que imparteixen estudis superiors 
de música
Tram. 314-19546/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106346 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins suports presta el Govern de la Generalitat a 
les fundacions privades que imparteixen estudis supe-
riors de música a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de crear un sistema de be
ques per als alumnes que cursen estudis su
periors de música en els centres autoritzats
Tram. 314-19547/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Departament d’Ensenyament un siste-
ma de beques adreçat als alumnes que cursen estudis 
superiors de música en el centres autoritzats i que ope-
ren a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats als ensenya
ments superiors de música
Tram. 314-19548/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106348 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
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lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins recursos ha destinat el Departament d’Ense-
nyament als ensenyaments superiors musicals a Cata-
lunya tant a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(Esmuc) com al Taller de Músics i al Conservatori del 
Liceu des del 2010 i quins es destinaran finalment a 
l’exercici de 2015?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del preu de les matrícules 
dels ensenyaments superiors de música del 
2010 ençà
Tram. 314-19549/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució del preu de les matricula-
cions dels ensenyaments superiors musicals a Catalu-
nya tant a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(Esmuc) com al Taller de Músics i al Conservatori del 
Liceu des del 2010 i fins al 2015?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han cur
sat ensenyaments superiors de música del 
2010 ençà
Tram. 314-19550/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes persones han cursat ensenyaments superi-
ors musicals a Catalunya tant a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (Esmuc) com al Taller de Músics 
i al Conservatori del Liceu des del 2010 i fins al 2015?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució del nombre de professi
onals dels ensenyaments superiors de músi
ca del 2010 ençà
Tram. 314-19551/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quant han minvat les plantilles dels professionals 
dels ensenyaments superiors musicals a Catalunya tant 
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a l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) 
com al Taller de Músics i al Conservatori del Liceu 
des del 2010 fins al 2015?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució del nombre d’alumnes 
en els ensenyaments superiors de música 
del 2010 ençà
Tram. 314-19552/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quant han minvat les persones alumes dels ense-
nyaments superiors musicals a Catalunya tant a l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) com 
al Taller de Músics i al Conservatori del Liceu des del 
2010 fins al 2015?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència de planificar els ense
nyaments superiors de música
Tram. 314-19553/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106353 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-

lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Pensa la consellera que seria convenient planificar 
els ensenyaments superiors musicals a Catalunya i es-
tablir unes matriculacions a preus raonables?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat que totes les persones 
dotades per als estudis superiors de música 
hi puguin accedir
Tram. 314-19554/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106354 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu la consellera que totes les persones dotades per 
a ensenyaments superiors musicals a Catalunya hauri-
en de tenir possibilitats d’accedir-hi independentment 
de la seva condició econòmica?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució dels sous dels profes
sionals dels centres d’ensenyaments supe
riors de música
Tram. 314-19555/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Coneix la Consellera d’Ensnyament en quant han min-
vat els salaris dels professionals/treballadors dels cen -
tres d’ensenyaments superiors de música en els darrers 
anys? Coneix les diferències en les retribucions salarials 
d’aquests treballadors si comparem els tres centres?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el brot de sarna detectat entre la po
blació de cabra hispànica del Parc Natural 
dels Ports
Tram. 314-19556/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106360 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup  Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Quan va trigar a actuar el Departament d’Agricultu-
ra des de que es va trobar la primera cabra afectada pel 
brot de sarna a inicis de desembre de 2014 a la zona 
d’Horta de Sant Joan?

2. El segon exemplar afectat es va detectar a la zona de 
la Fontcalda a Gandesa, en una àrea provada de caça 
i fora del Parc en ambdós casos, Perquè no es va im-
plantar cap mesura de contenció ates que la zona era 
fàcilment accessible des de la carretera?

3. Quines mesures concretes va prendre el Departa-
ment d’Agricultura per contenir l’epidèmia a part d’au-
toritzar més batudes per matar els animals infectats?

4. Es va plantejar la possibilitat de poder tirar dards 
amb medicació o altra forma de distribució a la zona 
infectada?

5. Ha realitzat el Departament algun cens o té alguna 
previsió a data d’avui del nombre d’exemplars afectats 
de les Àrees Privades de caça ubicades a l’entorn de la 
Reserva nacional de Caça?

6. Està garantida la coordinació entre els Serveis Terri-
torials del departament d’Agricultura i el Cos d’Agents 
Rurals a les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de les proves de l’ADN de les 
burilles relacionades amb l’incendi de l’Alt 
Empordà del juliol del 2012
Tram. 314-19557/10

Formulació
Marc vidal i Pou, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat, David Companyon i Costa, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Durant els incendis de l’Alt Empordà al juliol de l’any 
2012 es van cremar més de 13.000 hectàrees forestals 
i es van produir quatre morts.

Al Diari de Girona del dia 2012/07/27, els mossos d’es-
quadra van manifestar que l’objectiu era «trobar la 
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persona que va llançar una burilla encesa que ha cre-
mat unes 14.000 hectàrees de l’Alt Empordà». Segons 
les mateixes manifestacions «aquest és l’objectiu amb 
el qual treballen ara els equips científics dels Mossos 
d’Esquadra, després que els Agents Rurals han po-
gut identificar la cigarreta que va causar el foc que ha 
arrasat un 10% de la superfície total de la comarca». 
Com a resultat de les investigacions fetes fins la data 
de la publicació es deia que «els forestals han enviat 
quatre burilles per analitzar als laboratoris, encara que 
hi ha un cigar que té tots els números, segons Agents 
Rurals, de ser el causant de les flames que des de diu-
menge han calcinat part de l’Alt Empordà».

En declaracions al canal 324 de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals del dia 9 d’agost, l’ales-
hores Conseller d’Interior Sr. Felip Puig va dir que es 
miraria «d’esbrinar quins són els responsables dels in-
cendis per tots els mitjans possibles» després de recor-
dar que els focs de la Jonquera i Portbou van ser origi-
nats per burilles. També va manifestar des del centre 
de control avançat a Figueres que «La tecnologia ha 
avançat prou perquè les fotos que fem amb el mòbil 
serveixin per enviar a la policia la matrícula d’un cot-
xe que s’ha vist que ha llençat una burilla».

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin resultat varen donar les proves de l’ADN de 
les burilles identificades pels Agents Rurals al juliol 
del 2012?

2. Quantes denúncies amb fotografia relacionades amb 
els incendis de l’Alt Empordà s’han rebut de llança-
ments de burilla fins a l’actualitat?

3. S’ha tramitat alguna denúncia relacionada amb els 
incendis de l’alt Empordà de l’any 2012?

4. Quin resultat han produït aquestes demandes?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Marc Vidal i Pou David Companyon i Costa
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers voluntaris que 
presten serveis a cadascun dels parcs de 
bombers
Tram. 314-19558/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106390 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin és el nombre de bombers voluntaris que presten 
els seus serveis a cadascun dels parcs de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dimissions de comanda
ments de parcs de bombers voluntaris
Tram. 314-19559/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106391 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quantes dimissions de comandaments de Parcs de 
Bombers Voluntaris de Catalunya ha rebut el Depar-
tament d’Interior durant les darreres setmanes? En 
quins parcs de bombers s’han produït les dimissi-



3 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 508

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 58

ons? Com té previst el Govern cobrir les baixes per 
les dimissions a cadascun dels parcs de bombers?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers vo
luntaris que s’han tancat
Tram. 314-19560/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106392 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin és el nombre de parcs de bombers voluntaris 
de Catalunya que s’han tancat?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament del Parc de Bombers de 
Vilarodona (Alt Camp)
Tram. 314-19561/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106393 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin és el motiu per al tancament del Parc de Bom-
bers de Vila-Rodona? Té previst el Govern reobrir-lo 
i dotar-lo dels mitjans suficients perquè pugui fer el 
servei?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-19562/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106394 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin capteniment té el Govern sobre les dimis sions 
dels diferents responsables dels Parcs de Bombers 
Voluntaris del Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-19563/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106395 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
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el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin capteniment té el Govern sobre les  dimissions 
dels diferents responsables dels Parcs de Bombers 
Voluntaris de les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris de Lleida
Tram. 314-19564/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106396 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin capteniment té el Govern sobre les  dimissions 
dels diferents responsables dels Parcs de Bombers 
Voluntaris de les Terres de Lleida?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris del Pirineu
Tram. 314-19565/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin capteniment té el Govern sobre les dimissions 
dels diferents responsables dels Parcs de Bombers Vo-
luntaris del Pirineu?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dimissions dels responsables dels 
parcs de bombers voluntaris de Girona
Tram. 314-19566/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106398 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

Ala Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quin capteniment té el Govern sobre les  dimissions 
dels diferents responsables dels Parcs de Bombers 
Voluntaris de Girona?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes dels tancaments de parcs 
de bombers voluntaris
Tram. 314-19567/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106399 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quins efectes tindrà sobre el servei públic, en casos 
d’emergències, les dimissions i tancaments de parcs de 
bombers voluntaris d’arreu del país?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de l’operativitat dels 
parcs de bombers voluntaris
Tram. 314-19568/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106400 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Com pensa el Govern garantir que els més de 70 
parcs de bombers voluntaris de Catalunya estiguin to-
talment operatius quan se’ls necessiti?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la cobertura sanità
ria per als bombers voluntaris en llurs tas
ques de servei
Tram. 314-19569/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106401 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− El Govern garantirà la cobertura sanitària adequada 
pels bombers voluntaris de Catalunya en les seves tas-
ques de servei?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de revisar el model mixt de 
bombers
Tram. 314-19570/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Té previst el Govern revisar el model mixt de bom-
bers de Catalunya per tal de corregir deficiències i mi-
llorar el servei?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers voluntaris que 
estan en disposició d’ésser activats en cas 
d’emergència
Tram. 314-19571/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106403 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Quants bombers voluntaris es troben a disposició, 
per tal de ser activats, en casos d’emergències a tot Ca-
talunya del total que en consten?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls de converses amb els repre
sentants dels bombers voluntaris
Tram. 314-19572/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106404 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− El Govern impulsarà converses i diàleg amb els re-
presentants del bombers voluntaris per tal de cercar 

un acord que garanteixi les necessitats mínimes dels 
bombers voluntaris i l’eficàcia del servei?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actitud del director general de Pre
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments en
vers els bombers voluntaris
Tram. 314-19573/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106405 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

− Com valora el Govern l’actitud intransigent del Di-
rector General de Prevenció i Extinció d’incendis en 
la relació amb els membres del cos i amb els bombers 
voluntaris?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de fer cessar el director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments
Tram. 314-19574/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106406 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
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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 considerat el Govern el cessament del Director 
General de Prevenció i Extinció d’Incendis per garan-
tir el diàleg amb els membres del cos i amb els bom-
bers voluntaris?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes en el medi de l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19575/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106416 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins van ser els efectes sobre el medi ambient de 
l’explosió del camió a l’empresa química Simar el pas-
sat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els registres de les estacions de la 
xarxa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i 
Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de fe
brer de 2015
Tram. 314-19576/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins van ser els registres a les estacions de la xar-
xa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del 
Camí durant els dies 12 i 13 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no funcionava la 
consulta en línia de les dades de les esta
cions de la xarxa de vigilància atmosfèrica 
d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 
i el 13 de febrer de 2015
Tram. 314-19577/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-



3 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 508

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 63

senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Per què no funcionava la consulta on-line de les da-
des de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfè-
rica d’Igualada i Vilanova del Camí durant els dies 12 
i 13 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de l’estació de la xarxa de 
vigilància atmosfèrica de la Gornal del 12 de 
febrer de 2015
Tram. 314-19578/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Tenen alguna relació les dades registrades a l’estació 
de la xarxa de vigilància atmosfèrica de La Gornal a 
les 18 hores del dia 12 de febrer de 2015 amb l’explo-
sió del camió a l’empresa química Simar d’Igualada?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació dels efectes en el medi 
ambient i la salut de les persones de l’explo
sió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19579/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Per què no es va informar per part del Departament 
de Territori i Sostenibilitat dels efectes sobre el medi 
ambient i sobre la salut de les persones de l’explosió 
del camió a l’empresa química Simar el passat 12 de 
febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del conseller de Territo
ri i Sostenibilitat per a no interrompre la se
va agenda per l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19580/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106421 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Per què el Conseller de Territori i Sostenibilitat no 
va interrompre la seva agenda arrel de l’explosió del 
camió a l’empresa química Simar el passat 12 de fe-
brer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplaçament del núvol produït 
per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia), cap a Vilafranca del Penedès i Cas
tellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 314-19581/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106422 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu el Govern que va haver un desplaçament del 
núvol en direcció a Vilafranca i Castellet i la Gornal 
com es pot deduir de les dades de l’estació de vigilàn-
cia atmosfèrica d’aquest municipi a les 18 hores, amb 
quantitats de NO2 i SO2 molt superiors a les permeses?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la superfície on es van dipositar els 
productes emesos a l’atmosfera després de 
l’ex plosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19582/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106423 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu el conseller de Territori i Sostenibilitat que, tal 
com va declarar el conseller d’Interior, els productes 
emesos a l’atmosfera per l’explosió del camió a l’em-
presa química Simar el passat 12 de febrer de 2015 es 
van «dipositar» sobre la superfície? Quina superfície 
va ser aquesta?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mesuraments del medi ambient 
que s’han fet a l’Anoia i l’Alt Penedès després 
de l’explosió a l’empresa Simar
Tram. 314-19583/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106424 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins mesuraments extraordinaris del medi ambi-
ent (aire, sòl, aigua) s’han efectuat amb posterioritat 
a l’explosió del camió a l’empresa química Simar el 
passat 12 de febrer de 2015 a la comarca de l’Anoia i 
l’Alt Penedès?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones afectades en la salut 
per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19584/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes persones es van veure afectades en la seva 
salut per l’explosió del camió a l’empresa química Si-
mar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els productes químics que van pro
duir l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19585/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Els productes químics que van produir l’explosió del 
camió a l’empresa química Simar el passat 12 de fe-
brer de 2015 són els que l’empresa Simar té comuni-
cats a l’Administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’explosió a l’empresa 
Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19586/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines van ser les causes de l’explosió del camió a 
l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les deficiències detectades als regis
tres de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19587/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines deficiències s’han detectat en l’empresa Si-
mar pel que fa a registre de productes, instal·lacions, 
operativa de l’activitat industrial, etc.?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre l’increment de visites als centres 
d’atenció sanitària per causa de l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19588/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’increment de visites en els centres d’as-
sistència sanitària per causa de l’explosió del camió 
a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 
2015 a la comarca de l’Anoia i de l’Alt Penedès?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre els equips de què van disposar els bom
bers i els mossos d’esquadra per a aten
dre l’emergència provocada per l’explosió a 
l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19589/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106430 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Van disposar els bombers i els Mossos d’Esquadra 
dels equips adients per atendre la situació d’emergèn-
cia produïda per l’explosió del camió a l’empresa quí-
mica Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equips d’autoprotecció que porta
ven els bombers i els mossos d’esquadra per 
a atendre l’emergència provocada per l’ex
plosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19590/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Van disposar els bombers i els Mossos d’Esquadra 
dels equips d’autoprotecció adients per atendre la si-
tuació d’emergència produïda per l’explosió del camió 
a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 
2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que tenien els bombers 
i els mossos d’esquadra dels protocols a se
guir en cas d’accident químic el dia de l’ex
plosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19591/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Coneixien els bombers i els Mossos d’Esquadra els 
protocols a seguir en cas d’accident químic arran de 
l’explosió del camió a l’empresa química Simar el pas-
sat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’ordre de 
confinament de la població dels municipis 
indicats per Protecció Civil després de l’ex
plosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19592/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106433 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin grau es va complir l’ordre de confinament 
de la població dels municipis indicats per Protecció 
Civil arran de l’explosió del camió a l’empresa quími-
ca Simar el passat 12 de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans utilitzats per a ordenar el 
confinament de la població arran de l’explo
sió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19593/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106434 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins mitjans es van utilitzar per ordenar el confi-
nament de la població arran de l’explosió del camió 
a l’empresa química Simar el passat 12 de febrer de 
2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència d’establir un pla de 
seguretat química a l’Anoia
Tram. 314-19594/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106435 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu convenient el Govern que s’ha d’establir un pla 
de seguretat química a la comarca de l’Anoia, tenint en 
compte que hi ha indústries que tracten productes qua-
lificats al Pla Seveso?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals Protecció  Civil 
no va informar exhaustivament dels riscos 
després de l’explosió a l’empresa Simar, 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-19595/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb cinc 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106436 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Alícia Romero Llano, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, dipu-
tat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Per què Protecció Civil no va informar de forma ex-
haustiva del risc al llarg de tot el dia arran de l’explo-
sió del camió a l’empresa química Simar el passat 12 
de febrer de 2015?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Jordi Terrades i Santacreu, Ferran Pedret i Santos, Alí-
cia Romero Llano, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Vilamala i Bastarras, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de beques de menjador 
per al curs 20142015
Tram. 314-19596/10

Formulació
Pere Bosch Cuenca, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, 
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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes sol·licituds de beca de menjador s’han pre-
sentat per al curs 2014-15 a cada consell comarcal, de-
tallades per consell comarcal?

– Quantes beques de menjador ha atorgat cada consell 
comarcal, detallades per consell comarcal per al curs 
2014-15?

– Quantes beques han estat del 100%, detallades per 
consell comarcal?

– Quantes sol·licituds que coincideixen amb els criteris 
d’atorgament haurien quedat desateses, detallades per 
consell comarcal?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Unitat de la Síndrome de Fatiga 
Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hiper
sensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
Tram. 314-19597/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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: 

– Quins són els motius que justifiquen el suposat tan-
cament, o la restricció d’accés, de la Unitat de la Sín-
drome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome de 
Hipersensibilitat múltiple, de l’Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona?

– Quines previsions, quines mesures i quines comuni-
cacions i derivacions s’han pres respecte als pacients 
que eren atesos en aquesta Unitat i que ara sembla que 
no poden accedir a ella?

– Quan està previst que es recuperi la prestació assis-
tencial d’aquests pacients per part de la Unitat especi-
alitzada de l’Hospital Clínic?

– Quines són les raons per les que aquesta mateixos 
pacients sembla ser que són admesos i poden accedir a 
la Unitat en qüestió, però només si ho fan, previ paga-
ment, mitjançant la entitat Barna Clínic?

– On s’ha previst que siguin atesos els pacients afectes 
d’aquestes patologies, ja siguin de l’àrea sanitària de 
l’Hospital Clínic o fora de la mateixa?

– Quins són els centres hospitalaris que els han d’aten-
dre i quins són els circuits per accedir-hi, tant en casos 
de control periòdic com en casos d’urgència?

– Quines són les unitats de referència a les que s’han 
de dirigir per ser correctament atesos?

– On han de dirigir-se el pacients als que els metges 
d’Atenció Primària manifestin que no tenen recursos i/o 
coneixements especialitzats per poder-los atendre i/o re-
cursos tècnics per fer-ho?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de conservació i el material del 
Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19598/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Segons fons sindicals del Parc comarcal de bombers de 
Figueres, als problemes derivats de de la manca d’in-
versions amb motiu de les retallades, i que afecten per 
igual a tots els parcs de bombers de Catalunya, els tre-
balladors i treballadores han de patir a més a més l’es-
tat ruïnós en què es troben el parc, un dels més antics 
de Catalunya i, sembla ser, un dels pitjors conservats.

Segons la mateixa font, el parc «cau a trossos» per la 
manca de reformes destacables i de manteniment de 
l’estructura des de l’any 1980, i que les retallades han 
empitjorat anys rere any les seves condicions de treball 
afectant el servei que presten als ciutadans i ciutadanes.

Els bombers manifesten que és quasi impossible tre-
ballar en aquestes condicions i posen com a exemple 
un menjador i una cuina que no ofereixen la capacitat 
suficient per ser utilitzat a l’hora per tot el personal, 
unes tanques a l’exterior de l’edifici per restringir el 
pas de vianants pel perill de caiguda de teules del sos-
tre o una part del parc precintada i el pas restringits 
pel perill de caiguda d’uns grans finestrals de vidre. 
Als problemes estructurals s’afegeix que els bombers 
no poden oferir un servei en condicions a la ciutadania 
perquè bona part del material que utilitzen està obso-
let, com per exemple, uns «jaquetons» caducats i fora 
de normativa, uns cascos a punt de caducar també, uns 
equips d’excarceració (usats per trencar la carrosseria 
dels vehicles moderns i rescatar víctimes d’accidents 
de trànsit) o un pressupost anual per a la reparació de 
materials que ja esta caducat després de passats només 
tres mesos de l’any.

Aquestes deficiències han estat comunicades per escrit 
en múltiples ocasions des de l’any 2000 i fins al mo-
ment no s’ha fet res per solucionar-les: 

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

1. Quin és l’actual estat estructural del parc comarcal 
del parc comarcal de bombers de Figueres?

2. Quines deficiències presenta el material utilitzat 
pels bombers del parc?

3. Com esta afectant aquesta situació als treballadors i 
treballadores del parc?

4. Com esta afectant aquesta situació en els servei que 
s’ofereix a la ciutadania des del parc?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2015 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida selectiva de residus en els 
trens d’alta velocitat de la línia Barcelona
Girona
Tram. 314-19599/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Els cotxes dels trens d’alta velocitat (AVE) de la línia 
Barcelona-Girona disposen de diferents contenidors 
per la recollida diferenciada dels residus generats en 
ells i amb la finalitat de fer una recollida selectiva en 
origen que permeti el seu reciclatge: 

1. Quines fraccions es recullen de manera fraccionada 
en els cotxes dels trens d’alta velocitat?

2. Quin volum i percentatge de cada fracció es recu-
llen en un any?

3. En quines estacions del recorregut dels trens són 
posteriorment dipositats les diferents fraccions dels re-
sidus prèviament separats en origen als cotxes de tren?

4. En el cas de ser un servei subcontractat, quina em-
presa s’encarrega de la recollida d’aquests residus prè-
viament separats del tren a les estacions?

5. En el cas de ser un servei subcontractat, quina em-
presa s’encarrega del tractament d’aquests residus?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2015 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes dels usuaris de l’Hospital 
de Viladecans
Tram. 314-19600/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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.

Al llarg d’aquest hivern han sovintejat als mitjans de co-
municació les queixes dels usuaris de l’Hospital de 
Viladecans per la massificació de les urgències i la 
manca de determinat material per facilitar el confort 
dels malalts, com ara camilles, llits, mantes o llençols. 
Aquestes queixes no són noves, i l’hivern del 2013 al 
2014 s’hi va viure una situació semblant.

També s’ha publicat que aquesta massificació d’urgèn-
cies coincidia amb el tancament d’algunes de les sales 
de places residencials.

Per tot això, interessa saber a aquestes diputades i al 
seu grup parlamentari: 

– Consideren que els malalts de l’Hospital de Vilade-
cans disposen del material necessari quan són ingres-
sats? Han rebut queixes al respecte tant per part dels 
usuaris com per part dels treballadors? En què consis-
teixen?

– Han obert habitacions que restaven tancades a l’Hos-
pital de Viladecans per motius de demanda? Aquestes 
habitacions estaven habilitades per a acollir els ma-
lalts? Han rebut queixes al respecte tant per part dels 
usuaris com per part dels treballadors? En què consis-
teixen?

– El servei d’urgències disposa de mitjans humans i 
materials suficients? El temps d’espera en el servei és 
adequat? La informació rebuda per part del personal 
sanitari és adequada? Les condicions de l’estada dels 
malalts al servei (higiene, confort...) són acceptables?

– Quantes queixes escrites dels usuaris s’han rebut a 
l’Hospital en relació al servei d’urgències, des de l’1 de 
desembre de 2014 al 31 de gener de 2015?

– S’han detectat dèficits de material (lliteres, llits, 
mantes, llençols, bates, etc.) en aquests mesos d’hi-
vern? En cas afirmatiu, quines mesures s’han pres per 
solucionar les mancances?

– Hi havia programat el tancament temporal de pla-
ces residencials en planta, durant aquests dos mesos? 
Quantes?

– Alguna d’aquestes places residencials desocupades 
s’ha hagut d’habilitar per acollir l’excés assistencial a 
urgències, durant aquests dos mesos?

– Quin ha estat el temps mitjà d’espera a les urgències 
al llarg d’aquests dos mesos, setmana a setmana?

– Quin ha estat el temps d’espera màxim al llarg d’a-
quests dos mesos?

– Aquests temps d’espera, en quant difereixen respecte 
dels que es consideren estàndard per a la qualitat del 
sistema de salut català?

– Està previst algun canvi organitzatiu o pressupostari 
per evitar que aquestes situacions es tornin a repetir el 
proper hivern?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 

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 el nombre de derivacions d’interven
cions dutes a terme el 2014
Tram. 314-19601/10

Formulació
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de derivacions d’interven-
cions que s’han dut a terme durant el 2014? Indicant 
el centre d’origen del pacient, el centre destí (on s’ha 
fet finalment la intervenció), separat per cada tipus de 
procediment, sigui procediment garantit o no.

– Per cada centre on s’han dut a terme procediments a 
pacients derivats d’altres centres, indicar: 

• Quina quantitat forma part del contracte vigent amb 
el centre.

• Quina quantitat ha estat prestat amb una assignació 
extra d’activitat i quin cost suposa pel CatSalut
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– Concretament, quantes intervencions van rebre cen-
tres de IDCSalut (separats per centre: Sagrat Cor, H.G. 
de Catalunya i Clínica Vallès) des de: 

• Vall d’Hebron
• Bellvitge
• Viladecans
• Can Ruti
• Parc Salut Mar
• Sant Pau
• Badalona
• Granollers
• Mataró

– Les intervencions fetes per derivació a centres de 
IDCSalut, sota quin contracte/conveni es paguen per 
part del CatSalut?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2015 

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les gestions per a evitar que desapa
regui l’emissió de Televisió de Catalunya a 
les Illes
Tram. 322-00280/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106959 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines gestions s’estan realitzant per evitar la desa-
paració de les emissions de TVC a les Illes Balears?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de  Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els objectius dels canvis i les incor
poracions en la direcció de la Corporació
Tram. 322-00281/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– A quins objectius responen els canvis i incorporaci-
ons en la direcció de la CCMA?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les opinions expressades per treballa
dors de la Corporació
Tram. 322-00282/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106983 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre les opinions expressades per treballadors de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre oralment en comis
sió sobre el contingut i la instrumentalització 
política del Telenotícies vespre fins al 27 de 
setembre
Tram. 322-00283/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106984 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre el contingut del Telenotícies vespre fins el 27 
de setembre i la seva instrumentalització política.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la política de contractació de personal
Tram. 322-00284/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106986 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Sobre la política de contractació de personal de la 
CCMA.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les dades de producció pròpia de TV3
Tram. 322-00285/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106990 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les dades de producció pròpia a TV3?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment de la sentència del Tri
bunal Suprem sobre la retallada de sou dels 
treballadors
Tram. 322-00286/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Una sentència del Tribunal Suprem dóna la raó al 
Comitè de Catalunya Ràdio sobre la retallada del 5% 
del sou al treballadors i treballadores. Com faran front 
al compliment d’aquesta sentència? Què deixaran de 
fer per fer front al pagament que es deriva de la ma-
teixa?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la política de retribucions
Tram. 322-00287/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106993 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
173 del Reglament del Parlament, presenta al president 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 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 sobre la política retribucions 
de la CCMA, en particular en relació amb salaris, in-
demnitzacions i ús de targetes de crèdit?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la promoció dels valors cívics entre 
els joves
Tram. 322-00288/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 106996 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Entre les missions específiques del servei públic de 
comunicació audiovisual de competència de la Ge-
neralitat hi ha l’impuls del coneixement i el respecte 
dels valors cívics a la nostra societat i, molt especial-
ment, entre els joves i els infants. Quines són les ac-
tuacions que s’estan impulsant des dels mitjans de la 
CCMA per promoure aquests valors cívics entre els 
sectors més joves del nostre país?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de confluència dels serveis 
informatius a les delegacions territorials
Tram. 322-00289/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 106997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 

l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase es troba el procés de confluència dels 
serveis informatius a les delegacions territorials de 
la CCMA?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de confluència de la infor
mació esportiva
Tram. 322-00290/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 106998 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Pel que fa als  processos  de confluència  que la 
 CCMA està impulsant en diversos àmbits i serveis de 
la Corporació, entre els que hi ha els serveis de gestió 
i recursos, màrqueting, comercialització, enginyeria i 
explotació i els serveis informatius, quines són les pre-
visions que té la CCMA respecte a un possible procés 
de confluència en la informació esportiva?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les negociacions laborals
Tram. 322-00291/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 106999 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-
tableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– En quina fase es troben actualment les negociaci-
ons laborals a la CCMA?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució de les audiències
Tram. 322-00292/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 107000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-
tableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quina valoració fa de l’evolució de les audiències als 
mitjans de la CCMA?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la repercussió en les audiències de les 
mesures de contenció de la despesa
Tram. 322-00293/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 107001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-
tableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quina afectació considera que poden haver tingut 
sobre les audiències les mesures de contenció i op-
timització de les despeses que la CCMA ha  hagut 
d’adoptar com a conseqüència de la reducció del 34% 
dels ingressos que ha patit la Corporació des del 
2010?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la sentència del Tribunal Suprem so
bre la retallada de sou dels treballadors
Tram. 322-00294/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 107002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Atès que recentment s’ha dictat una sentència del 
Tribunal Suprem relacionada amb la reducció retribu-
tiva del 5% dels treballadors de la CCMA, pactada el 
2011, quina afectació considera que pot tenir aquesta 
sentència sobre la CCMA?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució dels ingressos publicitaris 
del 2015
Tram. 322-00295/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 107003 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Quina ha estat l’evolució dels ingressos publicitaris 
de la CCMA d’aquests primers dos mesos de l’exercici 
2015 i quines són les previsions de futur?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’objectiu estratègic de fer desaparèixer pro
grames històrics amb marques consolida
des de l’àmbit de la cultura
Tram. 323-00116/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 106962 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Director TVC la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Quin és l’objectiu estratègic de fer desaparèixer pro-
grames històrics amb marques consolidades de l’àmbit 
de la cultura?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió so
bre el criteri, la quantitat i els objectius de la 
programació en anglès i castellà a Televisió 
de Catalunya
Tram. 323-00117/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106985 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre el criteri, quantitat i objectius de la programa-
ció en anglès i castellà a Televisió de Catalunya, SA.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència d’iCat fm
Tram. 323-00118/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta a Fèlix Riera 
i Prado, director de Catalunya Ràdio la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Sobre la freqüència d’iCat FM

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
criteris de selecció dels experts que van in
tervenir en el programa Les mil i una nits del 
10 de febrer de 2015
Tram. 323-00119/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106992 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al Director de Ca-
talunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins van ser els criteris de selecció de professionals 
experts que van intervenir al programa Les mil i una 
nits del 10 de febrer d’enguany?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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	Tram. 311-02139/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment de visites als centres d’atenció sanitària per causa de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02140/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els equips de què van disposar els bombers i els mossos d’esquadra per a atendre l’emergència provocada per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02141/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els equips d’autoprotecció que portaven els bombers i els mossos d’esquadra per a atendre l’emergència provocada per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02142/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement que tenien els bombers i els mossos d’esquadra dels protocols a seguir en cas d’accident químic el dia de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02143/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grau de compliment de l’ordre de confinament de la població dels municipis indicats per Protecció Civil després de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02144/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans utilitzats per a ordenar el confinament de la població arran de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02145/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència d’establir un pla de seguretat química a l’Anoia
	Tram. 311-02146/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals Protecció Civil no va informar exhaustivament dels riscos després de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 311-02147/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’edifici d’habitatges de protecció oficial del carrer de Sant Eloi de Barcelona
	Tram. 314-19249/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 492)

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la normativa en matèria de seguretat industrial per part de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19504/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer obres al Centre Penitenciari de Tarragona
	Tram. 314-19505/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’obertura del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-19506/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-19507/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible increment pressupostari per l’obertura del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-19508/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per a l’obertura del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
	Tram. 314-19509/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a l’obertura del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
	Tram. 314-19510/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’obertura del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
	Tram. 314-19511/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del Pla funcional del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
	Tram. 314-19512/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible tancament i el trasllat de la Clínica Barceloneta, de Barcelona
	Tram. 314-19513/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar els abocaments de purins
	Tram. 314-19514/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del Pla conjunt 047 pel que fa a les dejeccions ramaderes
	Tram. 314-19515/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regularització de la gestió dels purins
	Tram. 314-19516/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de respondre a les al·legacions al projecte d’impacte ambiental de Serrarols presentades per l’Ajuntament de Lluçà (Osona)
	Tram. 314-19517/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’ha tingut en compte Lluçà (Osona) en el projecte per a ampliar la carretera de Serrarols
	Tram. 314-19518/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la carretera B-224 entre Capellades i Martorell
	Tram. 314-19519/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a la carretera B-224 entre Capellades i Martorell
	Tram. 314-19520/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament del tram entre Masquefa i Martorell i de les variants de Piera i Vallbona d’Anoia de la carretera B-224 entre Capellades i Martorell
	Tram. 314-19521/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents a la carretera B-224 entre Capellades i Martorell del 2010 ençà
	Tram. 314-19522/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat i les condicions de seguretat de l’edifici i les instal·lacions del Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19523/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades al Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19524/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació d’impagaments i el possible tancament de l’empresa Indox, de Tàrrega (Urgell)
	Tram. 314-19525/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa concessionària del servei de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona
	Tram. 314-19526/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada a l’empresa concessionària del servei de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, sobre el fet que no se li renovaria el contracte
	Tram. 314-19527/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes dels usuaris del servei de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona
	Tram. 314-19528/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la direcció del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, amb relació al servei de cafeteria i menjador
	Tram. 314-19529/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els usuaris del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per a informar-los dels motius pels quals no s’ha renovat el contracte a l’empresa concessionària del servei de cafeteria i menj
	Tram. 314-19530/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes dels usuaris del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per la gestió de la direcció
	Tram. 314-19531/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària del servei de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per al 2015
	Tram. 314-19532/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011
	Tram. 314-19533/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents en situació de dificultat en l’alimentació que han estat diagnosticats
	Tram. 314-19534/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents atesos per haver estat diagnosticats en situació de dificultat en l’alimentació
	Tram. 314-19535/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
	Tram. 314-19536/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de l’Institut Català de Finances amb les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música
	Tram. 314-19537/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equivalència de les relacions de l’Institut Català de Finances amb cadascuna de les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música
	Tram. 314-19538/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els crèdits atorgats per l’Institut Català de Finances a les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música
	Tram. 314-19539/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la funció de l’Institut Català de Finances amb relació als deutes de les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música
	Tram. 314-19540/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com s’imparteixen els ensenyaments superiors de música
	Tram. 314-19541/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç de la subvenció atorgada al Conservatori Superior del Liceu per al període 2008-2012
	Tram. 314-19542/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el Conservatori Superior del Liceu es va gastar la subvenció que va rebre per al període 2008-2012
	Tram. 314-19543/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació econòmica de les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música
	Tram. 314-19544/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tracte a les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música
	Tram. 314-19545/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport que dóna a les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música
	Tram. 314-19546/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear un sistema de beques per als alumnes que cursen estudis superiors de música en els centres autoritzats
	Tram. 314-19547/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als ensenyaments superiors de música
	Tram. 314-19548/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del preu de les matrícules dels ensenyaments superiors de música del 2010 ençà
	Tram. 314-19549/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han cursat ensenyaments superiors de música del 2010 ençà
	Tram. 314-19550/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre de professionals dels ensenyaments superiors de música del 2010 ençà
	Tram. 314-19551/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre d’alumnes en els ensenyaments superiors de música del 2010 ençà
	Tram. 314-19552/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de planificar els ensenyaments superiors de música
	Tram. 314-19553/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que totes les persones dotades per als estudis superiors de música hi puguin accedir
	Tram. 314-19554/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució dels sous dels professionals dels centres d’ensenyaments superiors de música
	Tram. 314-19555/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el brot de sarna detectat entre la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports
	Tram. 314-19556/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les proves de l’ADN de les burilles relacionades amb l’incendi de l’Alt Empordà del juliol del 2012
	Tram. 314-19557/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris que presten serveis a cadascun dels parcs de bombers
	Tram. 314-19558/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dimissions de comandaments de parcs de bombers voluntaris
	Tram. 314-19559/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parcs de bombers voluntaris que s’han tancat
	Tram. 314-19560/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament del Parc de Bombers de Vila-rodona (Alt Camp)
	Tram. 314-19561/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris del Camp de Tarragona
	Tram. 314-19562/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris de les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-19563/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris de Lleida
	Tram. 314-19564/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris del Pirineu
	Tram. 314-19565/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris de Girona
	Tram. 314-19566/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels tancaments de parcs de bombers voluntaris
	Tram. 314-19567/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’operativitat dels parcs de bombers voluntaris
	Tram. 314-19568/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la cobertura sanitària per als bombers voluntaris en llurs tasques de servei
	Tram. 314-19569/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar el model mixt de bombers
	Tram. 314-19570/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris que estan en disposició d’ésser activats en cas d’emergència
	Tram. 314-19571/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de converses amb els representants dels bombers voluntaris
	Tram. 314-19572/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments envers els bombers voluntaris
	Tram. 314-19573/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de fer cessar el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
	Tram. 314-19574/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en el medi de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19575/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els registres de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer de 2015
	Tram. 314-19576/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no funcionava la consulta en línia de les dades de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica d’Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer de 2015
	Tram. 314-19577/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de l’estació de la xarxa de vigilància atmosfèrica de la Gornal del 12 de febrer de 2015
	Tram. 314-19578/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació dels efectes en el medi ambient i la salut de les persones de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19579/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del conseller de Territori i Sostenibilitat per a no interrompre la seva agenda per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19580/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament del núvol produït per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), cap a Vilafranca del Penedès i Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
	Tram. 314-19581/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície on es van dipositar els productes emesos a l’atmosfera després de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19582/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mesuraments del medi ambient que s’han fet a l’Anoia i l’Alt Penedès després de l’explosió a l’empresa Simar
	Tram. 314-19583/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones afectades en la salut per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19584/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes químics que van produir l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19585/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19586/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències detectades als registres de l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19587/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de visites als centres d’atenció sanitària per causa de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19588/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips de què van disposar els bombers i els mossos d’esquadra per a atendre l’emergència provocada per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19589/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips d’autoprotecció que portaven els bombers i els mossos d’esquadra per a atendre l’emergència provocada per l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19590/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenien els bombers i els mossos d’esquadra dels protocols a seguir en cas d’accident químic el dia de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19591/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’ordre de confinament de la població dels municipis indicats per Protecció Civil després de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19592/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans utilitzats per a ordenar el confinament de la població arran de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19593/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència d’establir un pla de seguretat química a l’Anoia
	Tram. 314-19594/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Protecció Civil no va informar exhaustivament dels riscos després de l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19595/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de beques de menjador per al curs 2014-2015
	Tram. 314-19596/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d’Hipersensibilitat Múltiple de l’Hospital Clínic de Barcelona
	Tram. 314-19597/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de conservació i el material del Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19598/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida selectiva de residus en els trens d’alta velocitat de la línia Barcelona-Girona
	Tram. 314-19599/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes dels usuaris de l’Hospital de Viladecans
	Tram. 314-19600/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions d’intervencions dutes a terme el 2014
	Tram. 314-19601/10
	Formulació


	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les gestions per a evitar que desaparegui l’emissió de Televisió de Catalunya a les Illes
	Tram. 322-00280/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius dels canvis i les incorporacions en la direcció de la Corporació
	Tram. 322-00281/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les opinions expressades per treballadors de la Corporació
	Tram. 322-00282/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i la instrumentalització política del «Telenotícies vespre» fins al 27 de setembre
	Tram. 322-00283/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política de contractació de personal
	Tram. 322-00284/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades de producció pròpia de TV3
	Tram. 322-00285/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem sobre la retallada de sou dels treballadors
	Tram. 322-00286/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política de retribucions
	Tram. 322-00287/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la promoció dels valors cívics entre els joves
	Tram. 322-00288/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència dels serveis informatius a les delegacions territorials
	Tram. 322-00289/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència de la informació esportiva
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