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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb pistoles Taser
Tram. 310-00468/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la línia del servei de trens de rodalia entre l’Hospitalet 
de l’Infant i Tarragona
Tram. 310-00469/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les plantes de tractament de purins
Tram. 310-00470/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les obres de manteniment de les escoles
Tram. 310-00471/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions dutes a terme per a afrontar l’epidèmia 
de grip
Tram. 310-00472/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió dels parcs naturals
Tram. 310-00473/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 310-00474/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 310-00475/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la garantia de la independència del poder judicial
Tram. 310-00476/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els greuges que pateix l’esport català
Tram. 310-00477/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment dels compromisos pressupostaris en 
l’àmbit de la salut
Tram. 310-00478/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la sentència del Tribunal Constitucional amb relació a 
la Llei de consultes populars no referendàries i la convocatò-
ria del 9 de novembre de 2014
Tram. 310-00479/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’assumpció de responsabilitats ar-
ran del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries re-
latiu al text proposat de llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives
Tram. 317-00274/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la línia de molt alta tensió i els nuclis 
urbans afectats
Tram. 317-00275/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’actuació del Govern amb relació al 
pla d’inversions de la Unió Europea
Tram. 317-00276/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries relatiu al text proposat de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives i sobre la voluntat de so-
lucions unilaterals
Tram. 317-00277/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la recuperació econòmica i l’apro-
fundiment democràtic a Catalunya en contrast amb l’actitud 
de l’Estat espanyol
Tram. 317-00278/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els acords pressupostaris en l’àm-
bit educatiu i sobre l’aplicació de la Llei orgànica per a la mi-
llora de la qualitat educativa
Tram. 317-00279/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la sentència del Tribunal Constitu-
cional contra la Llei de consultes populars no referendàries i 
sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries re-
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latiu als textos proposats de llei de pressupostos i de llei de 
mesures fiscals, financeres i administratives
Tram. 317-00280/10
Substanciació p. 15

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les pràctiques de tir amb munició real del Grup Es-
pecial d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00400/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’accidentalitat a la carretera C-55 entre Abrera 
i Manresa
Tram. 311-00533/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes per a atendre adequada-
ment les denúncies presentades per persones que no cone-
guin cap de les llengües oficials
Tram. 311-00534/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els canvis amb relació a les càmeres instal·lades a 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra durant la vuitena 
legislatura
Tram. 311-00645/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de càmeres instal·lades a les comissa-
ries dels Mossos d’Esquadra al final de la vuitena legislatura 
i al maig del 2013
Tram. 311-00646/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les càmeres instal·lades a la comissaria de Ciutat 
Vella, a Barcelona
Tram. 311-00647/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre de 
robatoris amb violència en domicilis del Maresme
Tram. 311-01239/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reordenació dels Mossos d’Esquadra arran dels 
robatoris amb violència en domicilis del Maresme
Tram. 311-01240/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades per a reduir el nombre de 
robatoris amb violència en domicilis de la Selva
Tram. 311-01241/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reordenació dels Mossos d’Esquadra arran dels 
robatoris amb violència en domicilis de la Selva
Tram. 311-01242/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’adquisició o el lloguer de dispositius acústics de 
llarg abast per a usos policials
Tram. 311-01243/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència d’un programa per a provar eines o 

tàctiques alternatives a l’ús de projectils de cautxú per part 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01244/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis relatius a l’ús del dispositiu acústic de 
llarg abast
Tram. 311-01245/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adquisició o el lloguer de canons d’aigua per 
a usos policials
Tram. 311-01246/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis relatius a l’ús del canó d’aigua
Tram. 311-01247/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les denúncies per la col·locació de paranys per a 
ciclistes, corredors i altres usuaris de camins i corriols
Tram. 311-01248/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement de la declaració de lleialtat de la 
sectorial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Na-
cional Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 311-01699/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions amb relació a la declaració de 
lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l’As-
semblea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 311-01700/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment del marc legal dels agents dels 
Mossos d’Esquadra que subscriuen la declaració de lleialtat 
de la sectorial Mossos per la Independència, de l’Assemblea 
Nacional Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 311-01701/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos 
per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de 
l’agost del 2014
Tram. 311-01702/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la participació dels agents dels Mossos d’Es-
quadra en la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos 
per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de 
l’agost del 2014
Tram. 311-01704/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el posicionament dels agents dels Mossos d’Es-
quadra amb relació a la declaració de lleialtat de la sectorial 
Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacional Ca-
talana, de l’agost del 2014
Tram. 311-01705/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació apareguda en el diari El Mundo el 8 
de setembre de 2014 amb relació als entrenaments militars 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01708/10
Substanciació p. 17
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de dotar els Mossos d’Esquadra amb 
rifles d’assalt fabricats a la República Txeca
Tram. 311-01709/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ús de cartutxos de 7,62 per 39 mil·límetres per 
part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01710/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra a la 
comarca de l’Anoia
Tram. 311-01711/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la col·laboració dels Mossos d’Esquadra amb ins-
tructors experts en pràctiques de guerra
Tram. 311-01712/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la formació militar dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01713/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la interlocutòria que obliga dos mossos d’es-
quadra a dipositar una fiança per a fer front a una possible 
indemnització pel cas d’Ester Quintana
Tram. 311-01753/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01774/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’efecte de la vaga convocada pels sindicats de 
bombers en la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01775/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos humans de la campanya de prevenció 
d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01776/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de places convocades per a la campa-
nya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01777/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la programació dels operatius de la campanya de 
prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01778/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la distribució dels recursos tècnics de la campa-
nya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01779/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la disposició d’helicòpters en la campanya de pre-
venció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01780/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de bombers de la campanya de preven-
ció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01781/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les zones afectades pels incendis de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01783/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la identificació i la retenció de dinou persones 
en un aparcament públic de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre 
de 2014
Tram. 311-01861/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el temps que van estar retingudes dinou persones 
en un aparcament públic de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre 
de 2014
Tram. 311-01862/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons que justifiquen la identificació i la reten-
ció de dinou persones en un aparcament públic de l’autopis-
ta AP-7 el 12 d’octubre de 2014
Tram. 311-01863/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les queixes dels sindicats policials respecte a la 
manca de pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01883/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra 
organitzades del 2013 ençà
Tram. 311-01884/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’anul·lació de pràctiques de tir dels Mossos d’Es-
quadra per manca de munició
Tram. 311-01885/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la planificació de les pràctiques de tir dels Mossos 
d’Esquadra per al 2014 i el 2015
Tram. 311-01886/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el servei d’escorta amb mossos d’esquadra de la 
família de Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra
Tram. 311-01888/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons que justifiquen el servei d’escorta amb 
mossos d’esquadra de la família de Jordi Pujol i Soley en 
viatges a Andorra
Tram. 311-01889/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’escrit de l’Associació de Teleoperadors i Teleges-
tors de Catalunya presentat davant l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya amb relació a la licitació pública del servei d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01948/10
Substanciació p. 21
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’objectiu de la licitació pública del servei d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01949/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les acusacions de vulneració de les condicions 
laborals fetes per l’Associació de Teleoperadors i Teleges-
tors de Catalunya amb relació a la licitació pública del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01950/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la subrogació plena dels membres del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01951/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els defectes de forma de la licitació pública 
del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 de-
nunciats per l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de 
Catalunya
Tram. 311-01952/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la suspensió del procés de licitació pública 
per a l’adjudicació del servei d’atenció i gestió de trucades 
d’urgència 112 fins que s’hi pronunciï l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
Tram. 311-01953/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible declaració de nul·litat de la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01954/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la negociació amb els sindicats i l’Associació 
de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya amb relació a 
la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades 
d’urgència 112
Tram. 311-01955/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la disponibilitat d’emissora connectada en els ve-
hicles dels Mossos d’Esquadra presentats pel Departament 
d’Interior el 15 de setembre de 2014
Tram. 311-01958/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la violència masclista
Tram. 311-01976/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la política per a fer front a la violència masclista
Tram. 311-01977/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inclusió de casos de violència de fora de l’àmbit 
familiar en les estadístiques de violència masclista
Tram. 311-01978/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inclusió de casos de violència secundària en les 
estadístiques de violència masclista
Tram. 311-01979/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’eficàcia i l’aplicació de les ordres d’allunyament 
sol·licitades per dones
Tram. 311-01980/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la coordinació dels departaments d’Interior i de 
Justícia en la lluita contra la violència masclista
Tram. 311-01981/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els resultats de les polítiques de seguretat contra 
la violència masclista del 2011 ençà
Tram. 311-01982/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la revisió del concepte de violència masclista
Tram. 311-01983/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos que destina a la lluita contra la violèn-
cia masclista
Tram. 311-01984/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de trucades rebudes al servei d’emer-
gències 112 del 2012 ençà
Tram. 311-02008/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la tecnologia del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 per a filtrar l’accés del ciutadà al 112
Tram. 311-02009/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el contacte amb el servei d’emergències 112 des 
d’un nucli urbà
Tram. 311-02010/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons de la disminució de les trucades al servei 
d’emergències 112
Tram. 311-02011/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el temps d’espera des que es fa una trucada al 
servei d’emergències 112 fins que és atesa per un operador
Tram. 311-02012/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el funcionament del dispositiu de telecomunica-
cions anomenat «nacional 112 roaming»
Tram. 311-02013/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les zones sense cobertura de telefonia per a 
contactar amb el servei del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 311-02014/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 de trucar al 112 des de línies fixes 
de telèfon
Tram. 311-02015/10
Substanciació p. 24
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la integració de la resta de números d’emergència 
al 112
Tram. 311-02016/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les trucades no ateses i el funcionament del servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
els dies 8,9 i 10 de desembre de 2014 a Barcelona i a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 311-02017/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la tecnologia, l’equipament i el cost del servei del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Reus 
(Baix Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 311-02018/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari i els mitjans previstos per a l’adaptació 
tecnològica de la rebuda automàtica de trucades e-call al 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02019/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions amb relació al Programa tecnològic 
per al futur del servei d’emergències 112
Tram. 311-02020/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el protocol d’actuació i l’estandardització de 
procediments, l’homologació i l’harmonització europea del 
servei d’emergències 112
Tram. 311-02021/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els problemes de la base de dades del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02022/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de la cessió de les dades d’abonats de les 
operadores de telefonia al Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 311-02023/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el termini previst per a disposar d’un sistema de 
localització geogràfica actualitzat i àgil al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02024/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 de revisar o d’adaptar el programari de 
gestió Sèneca
Tram. 311-02025/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del manteniment del programari Sèneca del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02026/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de la creació de l’arbre de codis integrat al 

programari Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 311-02027/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la formació en emergències dels coordinadors 
i supervisors del servei d’emergències 112 i el programa de 
formació continuada dels gestors d’operacions
Tram. 311-02028/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació de l’article 18 del conveni col·lectiu 
del sector de contact center en la licitació del servei d’emer-
gències 112
Tram. 311-02029/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la situació de la licitació del servei d’emergències 
112
Tram. 311-02030/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la idoneïtat que el personal especialitzat d’atenció 
del servei d’emergències 112 es regeixi pel conveni de màr-
queting telefònic
Tram. 311-02031/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el millorament de les condicions de treball del cen-
tre de servei d’emergències 112 de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 311-02032/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les licitacions en curs i les previstes del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02033/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la despesa feta per les externalitzacions i contra-
ctacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 del 2009 ençà
Tram. 311-02034/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’emplaçament del centre operatiu 
del Barcelonès del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-02035/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del lloguer de les instal·lacions que ocupa el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Reus 
(Baix Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 311-02036/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió per a l’obertura les vint-i-quatre ho-
res del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Doctor Josep  
Trueta, de Girona
Tram. 311-02042/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió per a l’obertura les vint-i-quatre hores 
del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 311-02043/10
Substanciació p. 26
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reordenació horària i el calendari d’implemen-
tació del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 311-02045/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les necessitats detectades per a la reordenació 
horària del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 311-02046/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conclusions de l’avaluació feta el 2014 amb re-
lació al funcionament del servei d’hemodinàmica de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 311-02047/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el telèfon d’emergències 112
Tram. 311-02082/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les trucades no ateses pel Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 del 8 al 10 de desembre 
de 2014
Tram. 311-02083/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la càmera aèria tèrmica del Cos de Bombers
Tram. 311-02099/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la plataforma informàtica Eòlia del Cos de Bombers
Tram. 311-02100/10
Substanciació p. 27

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació dels professionals sanitaris dels centres peni-
tenciaris i de justícia juvenil a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-16576/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació dels centres de salut als quals s’han adscrit els pro-
fessionals sanitaris provinents del Departament de Justícia
Tram. 314-16577/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals sanitaris que hi ha als consultoris 
de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac i al CAP Sant 
Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17627/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les baixes per malaltia dels professionals sa-
nitaris dels consultoris de Sant Vicenç de Montalt i Caldes 
d’Estrac i del CAP Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17628/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les vacances dels professionals sanitaris dels 
consultoris de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac i del 
CAP Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17629/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de l’Institut Català de la Salut per a cobrir les baixes 
per malaltia i les vacances dels professionals sanitaris
Tram. 314-17630/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals una pacient de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental), fa sis anys que està en llista 
d’espera per a ésser operada de dues hèrnies discals
Tram. 314-17714/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals una pacient que va ésser derivada el 
2008 a la Clínica del Vallès no ha estat visitada fins al gener 
del 2014
Tram. 314-17715/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a atendre els pacients de l’Hospital Parc Tau-
lí, de Sabadell (Vallès Occidental), que estan esperant per a 
ésser operats d’hèrnies discals
Tram. 314-17716/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un expedient informatiu a l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental), sobre el cas d’una pacient 
que fa sis anys que està en llista d’espera per a ésser opera-
da de dues hèrnies discals
Tram. 314-17717/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presència de nitrats en l’aigua de consum domèstic
Tram. 314-18046/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per a la rehabilitació d’habitatges concedits abans de 
l’1 de gener de 2011
Tram. 314-18053/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de lloguer social de la plaça de la Torre 
del Cogoll, de Mataró (Maresme), ocupats per joves
Tram. 314-18132/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de lloguer social de la plaça de la Torre del Co-
goll, de Mataró (Maresme), ocupats il·legalment
Tram. 314-18133/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
sol·licitants d’habitatge públic a Mataró (Maresme)
Tram. 314-18134/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de lloguer social al Maresme que es 
poden adjudicar
Tram. 314-18135/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció en data de l’1 de novembre de 2014
Tram. 314-18263/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
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ció, desglossat per comarques, en data de l’1 de novembre 
de 2014
Tram. 314-18264/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció a Barcelona en data de l’1 de novembre de 2014
Tram. 314-18265/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció, desglossat per demarcacions territorials, en data de l’1 
de novembre de 2014
Tram. 314-18266/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per al pagament de la renda mínima d’inser-
ció del 2010 ençà
Tram. 314-18267/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reforma de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18268/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de renda mínima d’inserció pendents 
de resoldre al juliol i al desembre del 2013 i al juliol del 2014
Tram. 314-18269/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sortit del programa de la renda 
mínima d’inserció el 2013
Tram. 314-18270/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació amb el Departament de Benestar Social i Famí-
lia amb relació a la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18271/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes amb empreses alienes per a prestar serveis rela-
cionats amb la renda mínima d’inserció el 2013
Tram. 314-18272/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denegacions de la renda mínima d’inserció arran de l’entra-
da en vigor del Decret 384/2011
Tram. 314-18273/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i l’import de les denegacions i reduccions de la ren-
da mínima d’inserció en aplicació del Decret 384/2011
Tram. 314-18274/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i l’import de les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció que han estat denegades per silenci administratiu en 
aplicació del Decret 384/2011
Tram. 314-18275/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions de la Comissió Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció el 2013 i el 2014
Tram. 314-18276/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic que ha comportat el fet de pagar la renda 
mínima d’inserció a partir del primer dia del mes següent al 
de la data de reconeixement del dret
Tram. 314-18277/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció que han estat de-
negades el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-18278/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones incloses en el programa de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-18279/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada de la central nuclear Vandellòs II per la tempesta 
del 27 de novembre de 2014
Tram. 314-18313/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incident produït a la central nuclear Ascó II el 27 de novem-
bre de 2014
Tram. 314-18314/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
anomalies detectades a les instal·lacions de l’antiga central 
nuclear Vandellòs I
Tram. 314-18315/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un conveni entre l’Agència Catalana del Con-
sum i Catalunya Caixa sobre els processos de desnonament 
i les participacions preferents
Tram. 314-18319/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la manca de referents femenins en un cicle de conferènci-
es sobre personatges que han configurat la Catalunya del 
segle XX
Tram. 314-18320/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
que pot representar la invisibilitat femenina en un cicle de 
conferències sobre personatges que han configurat la Cata-
lunya del segle XX
Tram. 314-18321/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a garantir la igualtat de gènere i no fomen-
tar la invisibilitat femenina en les activitats que organitza la 
Generalitat
Tram. 314-18322/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte d’externalització de diversos serveis de l’Hospital 
de Mataró
Tram. 314-18461/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’universitaris que han demanat crèdits per a finan-
çar la carrera en les convocatòries de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, el Programa de préstecs 
per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris 
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i el Programa de préstecs universitaris de postgrau del 2012 
ençà
Tram. 314-18463/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres d’adequació per a la posada en funcionament dels 
serveis especialitzats al CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18660/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències amb pena de treballs en benefici de la comunitat 
dictades a Barcelona el 2014
Tram. 314-18798/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’acabament de les obres i la posada 
en funcionament del centre de preventius de la Zona Fran-
ca de Barcelona i la previsió per al tancament de la presó 
Model
Tram. 314-18815/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de malalties monitoritzats amb relació a la conta-
minació atmosfèrica el 2014 i al gener del 2015
Tram. 314-18904/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 
amb relació a l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la 
salut el 2014 i al gener del 2015
Tram. 314-18905/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la licitació i l’adjudicació de les obres del CAP Gor-
nal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18934/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
estudi sobre la qualitat espermàtica
Tram. 314-19271/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves que han seguit programes en benefici de la 
comunitat el 2013 i el 2014
Tram. 314-19343/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves que han estat atesos en justícia juvenil el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19344/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions a joves que han estat atesos en jus-
tícia juvenil el 2013 i el 2014
Tram. 314-19345/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels programes generals de justícia juvenil el 2013 i el 
2014
Tram. 314-19346/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions en execució de mesures d’interna-
ment juvenil el 2013 i el 2014
Tram. 314-19347/10
Resposta del Govern p. 43

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les gestions per a evitar que de-
saparegui l’emissió de Televisió de Catalunya a les Illes
Tram. 322-00280/10
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 44

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre el procés de confluència de la 
informació esportiva
Tram. 322-00290/10
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 45

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
Substanciació p. 46

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
Substanciació p. 46

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
Substanciació p. 46

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la freqüència d’iCat fm
Tram. 323-00118/10
Substanciació p. 46

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
Substanciació p. 46

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 previsions amb relació als recursos hu-
mans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
sobre la producció i la programació dels mitjans de la Cor-
poració per al 2015
Tram. 325-00085/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 46

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la decisió de traslladar un pacient amb infart 
de miocardi de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarrago-
na, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre 
de 2014
Tram. 311-02039/10
Retirada p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el capteniment amb relació al pacient que va 
morir en el trasllat de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de 
Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de de-
sembre de 2014
Tram. 311-02040/10
Retirada p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les conclusions de l’expedient informatiu amb 
relació a la mort d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 311-02041/10
Retirada p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió per a l’obertura les vint-i-quatre hores del 
servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 311-02044/10
Retirada p. 52

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb pistoles Taser
Tram. 310-00468/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la línia del servei de trens de rodalia entre l’Hospitalet 
de l’Infant i Tarragona
Tram. 310-00469/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les plantes de tractament de purins
Tram. 310-00470/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les obres de manteniment de les escoles
Tram. 310-00471/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions dutes a terme per a afrontar l’epidèmia 
de grip
Tram. 310-00472/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió dels parcs naturals
Tram. 310-00473/10
Anunci p. 53
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 310-00474/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 310-00475/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la garantia de la independència del poder judicial
Tram. 310-00476/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els greuges que pateix l’esport català
Tram. 310-00477/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment dels compromisos pressupostaris en 
l’àmbit de la salut
Tram. 310-00478/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la sentència del Tribunal Constitucional amb relació a 
la Llei de consultes populars no referendàries i la convocatò-
ria del 9 de novembre de 2014
Tram. 310-00479/10
Anunci p. 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00274/10
Anunci p. 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00275/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00276/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00277/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00278/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00279/10
Anunci p. 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00280/10
Anunci p. 57

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’infants i adolescents en situació de di-
ficultat en l’alimentació que han estat diagnosticats
Tram. 311-02124/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’infants i adolescents atesos per haver 
estat diagnosticats en situació de dificultat en l’alimentació
Tram. 311-02125/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el protocol per a la detecció i el seguiment de si-
tuacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
Tram. 311-02126/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de multes lingüístiques del 2013 i el 2014
Tram. 311-02148/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’expedients per multes lingüístiques 
que ha tancat
Tram. 311-02149/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament d’ofici dels expedients per multes 
lingüístiques
Tram. 311-02150/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la devolució dels imports recaptats per multes lin-
güístiques
Tram. 311-02151/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de la Sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 311-02152/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adaptació del Codi de consum a la Sentència 
31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya
Tram. 311-02153/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a evitar la disminució de les inver-
sions estrangeres
Tram. 311-02154/10
Anunci p. 60

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició del Consell d’Administració de l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-19602/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
multes lingüístiques
Tram. 314-19603/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la Resolució 823/X, sobre la construcció 
d’un institut a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 314-19604/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a evitar la disminució de les inversions es-
trangeres
Tram. 314-19605/10
Formulació p. 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a Sàpiens Publicacions i a Sàpiens 
del 2005 ençà
Tram. 314-19606/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
nou contracte de telefonia amb Telefónica
Tram. 314-19608/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació del Consorci de l’Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona
Tram. 314-19609/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes amb la companyia responsable dels talls de sub-
ministrament elèctric a Torregrossa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-19610/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intercessió prop de la companyia responsable dels talls de 
subministrament elèctric a Torregrossa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-19611/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’obrir un expedient informatiu a la companyia res-
ponsable dels talls de subministrament elèctric a Torregros-
sa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-19612/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la normativa aplicable per part de la compa-
nyia que subministra l’energia elèctrica a Torregrossa (Pla 
d’Urgell)
Tram. 314-19613/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equips per a enregistrar les dades relatives als talls de submi-
nistrament elèctric de què disposa la companyia que sub-
ministra l’energia elèctrica a Torregrossa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-19614/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes per la praxi de la institució col·laboradora d’integra-
ció familiar Fundació Casa Sant Josep, de Tarragona
Tram. 314-19615/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desigualtat social com a problema per al millorament dels 
resultats educatius
Tram. 314-19616/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de les desigualtats en el rendiment escolar segons 
l’origen social i el nivell socioeconòmic
Tram. 314-19617/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de les desigualtats educatives
Tram. 314-19618/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir el fracàs escolar entre els alumnes de 
nivell socioeconòmic baix
Tram. 314-19619/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diferència en els resultats de les proves PISA entre els alum-
nes autòctons i els d’origen immigrat
Tram. 314-19620/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos que reben els centres educatius de màxima com-
plexitat
Tram. 314-19621/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard en la construcció del Centre Penitenciari Mas d’Enric, 
al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-19622/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament del Centre Penitenciari Mas d’En-
ric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-19623/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’agrupar les oficines de la Generalitat a l’edifici que 
ocupa el Centre Penitenciari de Tarragona
Tram. 314-19624/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament previst per al Centre Penitenciari Obert de 
Tarragona
Tram. 314-19625/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes previstos pel Departament de Justícia a Tarragona
Tram. 314-19626/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’inversions del Departament de Justícia a Tarra-
gona
Tram. 314-19627/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi d’impacte ambiental del projecte de construcció del 
magatzem central de residus nuclears de Villar de Cañas 
(Castella - la Manxa)
Tram. 314-19628/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
rutes que hauran de seguir els residus de les centrals nucle-
ars catalanes per a fer cap al magatzem central de Villar de 
Cañas (Castella - la Manxa)
Tram. 314-19629/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació d’al·legacions al projecte de construcció del ma-
gatzem central de residus nuclears de Villar de Cañas (Cas-
tella - la Manxa)
Tram. 314-19630/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes davant els plans d’Enresa de traslladar 
per carretera els residus de les centrals nuclears catalanes 
fins al magatzem central de Villar de Cañas (Castella - la 
Manxa)
Tram. 314-19631/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat previstes per al trasllat per carretera 
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dels residus de les centrals nuclears catalanes fins al magat-
zem central de Villar de Cañas (Castella - la Manxa)
Tram. 314-19632/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució de consens entre els ajuntaments de Martorell i Sant 
Esteve Sesrovires i el Departament de Territori i Sostenibili-
tat per al desdoblament de la carretera B-224
Tram. 314-19633/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació pública de la part modificada de l’estudi informa-
tiu aprovat el 2011 amb relació al desdoblament de la carre-
tera B-224
Tram. 314-19634/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les actuacions de millorament de la seguretat 
viària de la carretera B-224 previstes per al darrer trimestre 
del 2014
Tram. 314-19635/10
Formulació p. 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del projecte de reparcel·lació del polígon Sesrovi-
res amb relació al desdoblament de la carretera B-224
Tram. 314-19636/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una rotonda al sector de Can Margarit, a Sant 
Esteve Sesrovires
Tram. 314-19637/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital Joan XXIII, de 
Tarragona, al febrer del 2015
Tram. 314-19638/10
Formulació p. 74

www.parlament.cat
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la dotació dels mossos d’esqua-
dra amb pistoles Taser
Tram. 310-00468/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la línia del servei de trens de ro-
dalia entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona
Tram. 310-00469/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les plantes de tractament de pu-
rins
Tram. 310-00470/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les obres de manteniment de les 
escoles
Tram. 310-00471/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions dutes a terme per a 
afrontar l’epidèmia de grip
Tram. 310-00472/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió dels parcs naturals
Tram. 310-00473/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
Tram. 310-00474/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 310-00475/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la garantia de la independència 
del poder judicial
Tram. 310-00476/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els greuges que pateix l’esport 
català
Tram. 310-00477/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment dels compromi-
sos pressupostaris en l’àmbit de la salut
Tram. 310-00478/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la sentència del Tribunal Cons-
titucional amb relació a la Llei de consultes 
populars no referendàries i la convocatòria 
del 9 de novembre de 2014
Tram. 310-00479/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’assumpció 
de responsabilitats arran del dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries relatiu al 
text proposat de llei de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives
Tram. 317-00274/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la línia de 
molt alta tensió i els nuclis urbans afectats
Tram. 317-00275/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
del Govern amb relació al pla d’inversions de 
la Unió Europea
Tram. 317-00276/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries relatiu 
al text proposat de llei de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i sobre la voluntat 
de solucions unilaterals
Tram. 317-00277/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la recupe-
ració econòmica i l’aprofundiment democrà-
tic a Catalunya en contrast amb l’actitud de 
l’Estat espanyol
Tram. 317-00278/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els acords 
pressupostaris en l’àmbit educatiu i sobre 
l’aplicació de la Llei orgànica per a la millora 
de la qualitat educativa
Tram. 317-00279/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la sentència 
del Tribunal Constitucional contra la Llei de 
consultes populars no referendàries i sobre 
el dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries relatiu als textos proposats de llei de 
pressupostos i de llei de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives
Tram. 317-00280/10

Substanciació

Sessió 50, tinguda el 04.03.2015, DSPC-P 98.

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les pràctiques de tir amb 
munició real del Grup Especial d’Intervenció 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00400/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’accidentalitat a la carretera 
C-55 entre Abrera i Manresa
Tram. 311-00533/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
a atendre adequadament les denúncies pre-
sentades per persones que no coneguin cap 
de les llengües oficials
Tram. 311-00534/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els canvis amb relació a les 
càmeres instal·lades a les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra durant la vuitena legis-
latura
Tram. 311-00645/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de càmeres instal-
lades a les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra al final de la vuitena legislatura i al 
maig del 2013
Tram. 311-00646/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les càmeres instal·lades a la 
comissaria de Ciutat Vella, a Barcelona
Tram. 311-00647/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades per a 
reduir el nombre de robatoris amb violència 
en domicilis del Maresme
Tram. 311-01239/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reordenació dels Mossos 
d’Esquadra arran dels robatoris amb violèn-
cia en domicilis del Maresme
Tram. 311-01240/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades per a 
reduir el nombre de robatoris amb violència 
en domicilis de la Selva
Tram. 311-01241/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reordenació dels Mossos 
d’Esquadra arran dels robatoris amb violèn-
cia en domicilis de la Selva
Tram. 311-01242/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adquisició o el lloguer 
de dispositius acústics de llarg abast per a 
usos policials
Tram. 311-01243/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’un programa 
per a provar eines o tàctiques alternatives 
a l’ús de projectils de cautxú per part dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01244/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis relatius a l’ús del 
dispositiu acústic de llarg abast
Tram. 311-01245/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adquisició o el lloguer de 
canons d’aigua per a usos policials
Tram. 311-01246/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis relatius a l’ús del 
canó d’aigua
Tram. 311-01247/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les denúncies per la col-
locació de paranys per a ciclistes, corredors 
i altres usuaris de camins i corriols
Tram. 311-01248/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement de la decla-
ració de lleialtat de la sectorial Mossos per 
la Independència, de l’Assemblea Nacional 
Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 311-01699/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions amb relació a 
la declaració de lleialtat de la sectorial Mos-
sos per la Independència, de l’Assemblea 
Nacional Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 311-01700/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del marc 
legal dels agents dels Mossos d’Esquadra 
que subscriuen la declaració de lleialtat de 
la sectorial Mossos per la Independència, 
de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost 
del 2014
Tram. 311-01701/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la declaració de lleialtat de 
la sectorial Mossos per la Independència, 
de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost 
del 2014
Tram. 311-01702/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació dels agents 
dels Mossos d’Esquadra en la declaració de 
lleialtat de la sectorial Mossos per la Inde-
pendència, de l’Assemblea Nacional Catala-
na, de l’agost del 2014
Tram. 311-01704/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el posicionament dels 
agents dels Mossos d’Esquadra amb rela-
ció a la declaració de lleialtat de la sectorial 
Mossos per la Independència, de l’Assem-
blea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 311-01705/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació apareguda en el 
diari El Mundo el 8 de setembre de 2014 amb 
relació als entrenaments militars dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01708/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de dotar els Mos-
sos d’Esquadra amb rifles d’assalt fabricats 
a la República Txeca
Tram. 311-01709/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de cartutxos de 7,62 per 
39 mil·límetres per part dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-01710/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les pràctiques de tir dels 
Mossos d’Esquadra a la comarca de l’Anoia
Tram. 311-01711/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la col·laboració dels Mos-
sos d’Esquadra amb instructors experts en 
pràctiques de guerra
Tram. 311-01712/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la formació militar dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 311-01713/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la interlocutòria que obliga 
dos mossos d’esquadra a dipositar una fian-
ça per a fer front a una possible indemnitza-
ció pel cas d’Ester Quintana
Tram. 311-01753/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la campanya de prevenció 
d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01774/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’efecte de la vaga convo-
cada pels sindicats de bombers en la cam-
panya de prevenció d’incendis de l’estiu del 
2014
Tram. 311-01775/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos humans de la 
campanya de prevenció d’incendis de l’es-
tiu del 2014
Tram. 311-01776/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de places convo-
cades per a la campanya de prevenció d’in-
cendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01777/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la programació dels opera-
tius de la campanya de prevenció d’incendis 
de l’estiu del 2014
Tram. 311-01778/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la distribució dels recursos 
tècnics de la campanya de prevenció d’in-
cendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01779/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la disposició d’helicòpters 
en la campanya de prevenció d’incendis de 
l’estiu del 2014
Tram. 311-01780/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de bombers de la 
campanya de prevenció d’incendis de l’estiu 
del 2014
Tram. 311-01781/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les zones afectades pels in-
cendis de l’estiu del 2014
Tram. 311-01783/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació i la retenció 
de dinou persones en un aparcament públic 
de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre de 2014
Tram. 311-01861/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que van estar re-
tingudes dinou persones en un aparcament 
públic de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre de 
2014
Tram. 311-01862/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons que justifiquen la 
identificació i la retenció de dinou persones 
en un aparcament públic de l’autopista AP-7 
el 12 d’octubre de 2014
Tram. 311-01863/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les queixes dels sindicats 
policials respecte a la manca de pràctiques 
de tir dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01883/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les pràctiques de tir dels 
Mossos d’Esquadra organitzades del 2013 
ençà
Tram. 311-01884/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’anul·lació de pràctiques de tir 
dels Mossos d’Esquadra per manca de muni-
ció
Tram. 311-01885/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la planificació de les pràcti-
ques de tir dels Mossos d’Esquadra per al 
2014 i el 2015
Tram. 311-01886/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el servei d’escorta amb 
mossos d’esquadra de la família de Jordi 
Pujol i Soley en viatges a Andorra
Tram. 311-01888/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons que justifiquen el 
servei d’escorta amb mossos d’esquadra de 
la família de Jordi Pujol i Soley en viatges a 
Andorra
Tram. 311-01889/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’escrit de l’Associació de Te-
leoperadors i Telegestors de Catalunya pre-
sentat davant l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la licitació pública del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01948/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu de la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de truca-
des d’urgència 112
Tram. 311-01949/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les acusacions de vulneració 
de les condicions laborals fetes per l’Associa-
ció de Teleoperadors i Telegestors de Catalu-
nya amb relació a la licitació pública del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01950/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la subrogació plena dels 
membres del servei d’atenció i gestió de tru-
cades d’urgència 112
Tram. 311-01951/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els defectes de forma de la 
licitació pública del servei d’atenció i gestió 
de trucades d’urgència 112 denunciats per 
l’Associació de Teleoperadors i Telegestors 
de Catalunya
Tram. 311-01952/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la suspensió del procés de 
licitació pública per a l’adjudicació del ser-
vei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 
112 fins que s’hi pronunciï l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
Tram. 311-01953/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possible declaració de nul-
litat de la licitació pública del servei d’aten-
ció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01954/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la negociació amb els sindi-
cats i l’Associació de Teleoperadors i Tele-
gestors de Catalunya amb relació a la lici-
tació pública del servei d’atenció i gestió de 
trucades d’urgència 112
Tram. 311-01955/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la disponibilitat d’emis-
sora connectada en els vehicles dels Mos-
sos d’Esquadra presentats pel Departament 
d’Interior el 15 de setembre de 2014
Tram. 311-01958/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la violència masclista
Tram. 311-01976/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la política per a fer front a la 
violència masclista
Tram. 311-01977/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inclusió de casos de vio-
lència de fora de l’àmbit familiar en les esta-
dístiques de violència masclista
Tram. 311-01978/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inclusió de casos de vio-
lència secundària en les estadístiques de vi-
olència masclista
Tram. 311-01979/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’eficàcia i l’aplicació de les 
ordres d’allunyament sol·licitades per dones
Tram. 311-01980/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coordinació dels departa-
ments d’Interior i de Justícia en la lluita con-
tra la violència masclista
Tram. 311-01981/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els resultats de les polí-
tiques de seguretat contra la violència mas-
clista del 2011 ençà
Tram. 311-01982/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la revisió del concepte de 
vio lència masclista
Tram. 311-01983/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos que destina a la 
lluita contra la violència masclista
Tram. 311-01984/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de trucades rebu-
des al servei d’emergències 112 del 2012 ençà
Tram. 311-02008/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la tecnologia del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 per a filtrar l’accés del ciutadà al 112
Tram. 311-02009/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el contacte amb el servei 
d’emergències 112 des d’un nucli urbà
Tram. 311-02010/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons de la disminució de 
les trucades al servei d’emergències 112
Tram. 311-02011/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps d’espera des que 
es fa una trucada al servei d’emergències 
112 fins que és atesa per un operador
Tram. 311-02012/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el funcionament del disposi-
tiu de telecomunicacions anomenat «nacio-
nal 112 roaming»
Tram. 311-02013/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les zones sense cobertu-
ra de telefonia per a contactar amb el ser-
vei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-02014/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 de trucar al 112 des de línies fixes de 
telèfon
Tram. 311-02015/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la integració de la resta de 
números d’emergència al 112
Tram. 311-02016/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les trucades no ateses i el 
funcionament del servei del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 els dies 
8,9 i 10 de desembre de 2014 a Barcelona i a 
Reus (Baix Camp)
Tram. 311-02017/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la tecnologia, l’equipament i 
el cost del servei del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 a Reus (Baix 
Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)
Tram. 311-02018/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari i els mitjans 
previstos per a l’adaptació tecnològica de 
la rebuda automàtica de trucades e-call al 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 311-02019/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions amb relació al 
Programa tecnològic per al futur del servei 
d’emergències 112
Tram. 311-02020/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol d’actuació i l’es-
tandardització de procediments, l’homolo-
gació i l’harmonització europea del servei 
d’emergències 112
Tram. 311-02021/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els problemes de la base de 
dades del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 311-02022/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de la cessió de les 
dades d’abonats de les operadores de tele-
fonia al Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 311-02023/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini previst per a dis-
posar d’un sistema de localització geogràfi-
ca actualitzat i àgil al Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02024/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
revisar o d’adaptar el programari de gestió 
Sèneca
Tram. 311-02025/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del manteniment del 
programari Sèneca del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02026/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost de la creació de 
l’arbre de codis integrat al programari Sène-
ca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-02027/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la formació en emergències 
dels coordinadors i supervisors del servei 
d’emergències 112 i el programa de forma-
ció continuada dels gestors d’operacions
Tram. 311-02028/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació de l’article 18 
del conveni col·lectiu del sector de contact 
center en la licitació del servei d’emergèn-
cies 112
Tram. 311-02029/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació de la licitació del 
servei d’emergències 112
Tram. 311-02030/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la idoneïtat que el personal 
especialitzat d’atenció del servei d’emergèn-
cies 112 es regeixi pel conveni de màrque-
ting telefònic
Tram. 311-02031/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament de les condi-
cions de treball del centre de servei d’emer-
gències 112 de l’Hospitalet de Llobregat 
(Bar celonès)
Tram. 311-02032/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
26.02.2015, DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les licitacions en curs i les 
previstes del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-02033/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la despesa feta per les ex-
ternalitzacions i contractacions del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 del 2009 ençà
Tram. 311-02034/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions d’emplaça-
ment del centre operatiu del Barcelonès del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 311-02035/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost del lloguer de les 
instal·lacions que ocupa el Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Reus 
(Baix Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 311-02036/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

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

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

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

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reordenació horària i el 
calendari d’implementació del servei d’he-
modinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Uti-
lització Pública
Tram. 311-02045/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

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

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

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

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el telèfon d’emergències 112
Tram. 311-02082/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les trucades no ateses pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 del 8 al 10 de desembre de 2014
Tram. 311-02083/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la càmera aèria tèrmica del 
Cos de Bombers
Tram. 311-02099/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la plataforma informàtica 
Eòlia del Cos de Bombers
Tram. 311-02100/10

Substanciació

Sessió 27 de la Comissió d’Interior, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 634.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació dels professionals sa-
nitaris dels centres penitenciaris i de justícia 
juvenil a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-16576/10

Resposta del Govern
Reg. 107047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-16576/10 i 
314-16577/10 us informo del següent:
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Els professionals sanitaris dels Serveis Penitenciaris 
i de Justícia Juvenil integrats a l’Institut Català de la 
Salut (ICS) i els centres on han estat adscrits, es mos-
tren a l’annex. La previsió a finals del mes de setem-
bre de 2014 de la despesa de l’ICS en el Capítol I és de 
17.652.256,45 euros i en el Capítol II de 6.754.006,91 
(ICS i CatSalut Especialitzada). En relació amb el 
pressupost procedent del Departament de Justícia 
(DJ), cal dir que entre octubre i desembre de 2014 s’ha 
transferit un total de 7.342.272,96 euros per diferents 
conceptes de Capítol I i Capítol II.

En relació amb la part assistencial que es presta en 
els diferents centres penitenciaris i de justícia juvenil, 
l’atenció primària es presta directament en els propis 
centres penitenciaris o de justícia juvenil per part de 
professionals sanitaris de l’ICS; les especialitats més 
freqüents, en el cas dels interns en centres peniten-
ciaris, es presten en el propi centre per especialistes 
desplaçats de la xarxa pública que corresponguin per 
zona i en el cas dels interns en centres de Justícia Juve-
nil al centre que correspongui per zona. Les Urgènci-
es s’adrecen a l’hospital que pertoqui per zona; en cas 
que s’hagi d’ingressar amb programació a algun intern 
es farà al pavelló penitenciari del Consorci Sanitari de 
Terrassa en el cas dels interns en centres penitenciaris 
i, en el cas dels interns en centres de justícia juvenil, 
a l’hospital que correspongui per zona. Els ingressos 
psiquiàtrics es fan a la Unitat d’Hospitalització Psi-
quiàtrica Brians I ubicada en aquest centre peniten-
ciari, gestionada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
en el cas dels interns en centres penitenciaris i, en el 
cas dels interns en centres de justícia juvenil, a l’hos-
pital que correspongui per zona o a la Unitat de Crisi 
d’Adolescents (UCA) de Sant Boi de Llobregat.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació dels centres de salut als 
quals s’han adscrit els professionals sanita-
ris provinents del Departament de Justícia
Tram. 314-16577/10

Resposta del Govern
Reg. 107047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16576/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals sanitaris 
que hi ha als consultoris de Sant Vicenç de 
Montalt i Caldes d’Estrac i al CAP Sant An-
dreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17627/10

Resposta del Govern
Reg. 106951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
17627/10 a 314-17630/10 us informo del següent: 

L’equip d’atenció primària (EAP) Sant Andreu de 
Llavaneres, que engloba el centre d’atenció primària 
(CAP) Sant Andreu de Llavaneres i els consultoris lo-
cals de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d’Estrac, 
ha cobert les absències dels professionals que pres-
ten serveis derivades de processos d’incapacitat tem-
poral (IT) mitjançant la redistribució dels pacients a 
les agendes de la resta de professionals de l’EAP i, en 
ocasions, mitjançant la cobertura per part de la resta 
de professionals de l’EAP, la qual es retribueix com a 
atenció continuada. En el cas que l’absència hagi es-
tat de llarga durada o no s’hagi pogut cobrir de mane-
ra idònia, mitjançant aquesta redistribució, el lloc s’ha 
cobert de forma temporal. Així, al CAP Sant Andreu 
de Llavaneres, durant el període comprès entre agost 
i octubre de 2014, s’han cobert 60 dies d’IT correspo-
nents a personal de medicina familiar i comunitària 
i 71 dies d’IT corresponents a personal d’infermeria 
i s’ha continuat donant atenció als consultoris locals 
esmentats en el seu horari habitual. Pel que fa al cas 
plantejat a la pregunta, s’ha d’assenyalar que la facul-
tativa presta serveis en torn de tarda i la seva absència 
per IT ha estat coberta durant tot el període de refe-
rència, incloses les vacances, fins el 30 de setembre de 
2014. Quant al gaudiment de les vacances per part del 
personal de l’EAP Sant Andreu de Llavaneres, aquest 
s’organitza de forma que l’assistència sanitària dels pa-
cients assignats a l’EAP sempre es trobi garantida. Ai-
xí, només en casos puntuals es fa necessària la cober-
tura d’absències, tal com va ocórrer en el CAP Sant 
Andreu de Llavaneres amb unes vacances d’inferme-
ria del 30 d’agost al 26 de setembre de 2014.

Amb aquestes mesures es dóna compliment a les pre-
visions de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut 
Català de la Salut (ICS), que obliga aquesta entitat a 
actuar d’acord amb els principis d’eficiència per mitja 
d’una gestió pública rigorosa deis recursos amb la fi-
nalitat de poder garantir una prestació sostenible d’uns 
serveis assistencials de qualitat.

Així mateix, als municipis on es preveu un important 
increment poblacional al període estival, cada centre 
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d’atenció primària organitza els seus efectius per fer-hi 
front, com és el cas de l’EAP Sant Andreu de Llava-
neres a l’estiu. La seva dotació de persones i recursos 
econòmics s’ajusta a aquestes necessitats especials, in-
cloent en la seva partida pressupostària un increment 
calculat a partir de la població atesa no assignada a 
l’equip.

Finalment, la distribució deis professionals, els hora-
ris d’atenció i la població atesa per I’EAP Sant An-
dreu de Llavaneres, es mostren a l’annex. L’activitat 
de les llevadores corresponent a I’ABS Sant Andreu 
de Llavaneres és atesa a la unitats d’atenció a la salut 
sexual i reproductiva de Catalunya (ASSIR) de Mata-
ró, a través de dos dispositius ubicats en el CAP Ronda 
Prim i en el CAP Sant Andreu de Llavaneres. En el 
CAP Ronda Prim s’ofereix tota la cartera de serveis de 
l’ASSIR, de dilluns a divendres, en horari de 8 a 21 ho-
res i en ell presten serveis 14 llevadores, a més d’altres 
professionals. En el CAP Sant Andreu de Llavaneres, 
presta serveis una llevadora els dimarts i dijous de 8 a 
15 hores, i realitza serveis relacionats amb la preven-
ció i promoció de la salut i atén processos de baixa 
complexitat.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les baixes per malaltia 
dels professionals sanitaris dels consultoris 
de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac 
i del CAP Sant Andreu de Llavaneres (Ma-
resme)
Tram. 314-17628/10

Resposta del Govern
Reg. 106951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17627/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les vacances dels pro-
fessionals sanitaris dels consultoris de Sant 
Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac i del 
CAP Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17629/10

Resposta del Govern
Reg. 106951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17627/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de l’Institut Català de la 
Salut per a cobrir les baixes per malaltia i les 
vacances dels professionals sanitaris
Tram. 314-17630/10

Resposta del Govern
Reg. 106951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17627/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals una pacient de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), fa sis anys que està en llista d’es-
pera per a ésser operada de dues hèrnies 
discals
Tram. 314-17714/10

Resposta del Govern
Reg. 107048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
17714/10 a 314-17717/10 us informo del següent:

La pacient a la que fa referència la pregunta va ser 
intervinguda el mes de maig del 2014. En els dar-
rers anys s’ha incrementat el nombre d’intervencions 
quirúrgiques realitzades als pacients del territori del 
Vallès Occidental Est i s’ha reduït de manera signifi-
cativa el nombre global de pacients en espera per a in-
tervenció quirúrgica a l’Hospital del Parc Taulí de Sa-
badell. L’any 2014, les intervencions d’esquena i raquis 
en espera a l’esmentat centre s’han reduït de manera 
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significativa. Així, el nombre de pacients en llista d’es-
pera s’ha reduït en un 31% en comparació a desembre 
de 2013. En aquesta, com en altres intervencions qui-
rúrgiques, s’ha prioritzat la seva resolució a l’Hospital 
del Parc Taulí o la derivació als centres propers que li 
donen suport (Clínica del Vallès i Hospital General de 
Catalunya). L’objectiu del Departament per enguany, 
a més de fixar-se en el compliment del temps d’espera 
màxim dels pacients en garantia, és el de resoldre la 
situació dels pacients en llistes d’espera per a tots els 
procediments. Per això es treballa intensament amb 
els centres per tal d’assegurar que, en la gestió de les 
llistes d’espera, es prioritzin les intervencions dels pa-
cients amb temps d’espera més llarg.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals una pacient que 
va ésser derivada el 2008 a la Clínica del Va-
llès no ha estat visitada fins al gener del 2014
Tram. 314-17715/10

Resposta del Govern
Reg. 107048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17714/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a atendre els pacients 
de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), que estan esperant per a ésser 
operats d’hèrnies discals
Tram. 314-17716/10

Resposta del Govern
Reg. 107048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17714/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un expedient informatiu a 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), sobre el cas d’una pacient que fa 
sis anys que està en llista d’espera per a és-
ser operada de dues hèrnies discals
Tram. 314-17717/10

Resposta del Govern
Reg. 107048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17714/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presència de nitrats en l’aigua de 
consum domèstic
Tram. 314-18046/10

Resposta del Govern
Reg. 107007 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18046/10 us 
informo del següent: 

Durant el 2014, el Programa de vigilància sanitària de 
les aigües de consum humà ha fet el seguiment a 102 
àmbits del territori català, compresos en 74 municipis.

Dels 74 municipis analitzats, el 41%, és a dir, 31 mu-
nicipis, s’han vist afectats per valors superiors al va-
lor paramètric del Programa de Vigilància. En tots 
els casos excepte un, es va informar la població de la 
problemàtica. Aquest municipi no informat disposa 
d’una connexió a un altre sistema d’abastament segu-
ra. D’aquest 31 municipis, només a 23 es va desacon-
sellar el consum de l’aigua per ús humà a la resta de 
municipis, tot i estar informats de la problemàtica, no 
es varen fer restriccions per disposar d’altres sistemes 
d’abastament alternatius.

Així podem concloure, segons la informació aportada, 
només 31 dels municipis inclosos en el programa de 
vigilància de 2014 han tingut problemes d’abastament 
durant l’any 2014.

La informació facilitada es basa en els resultats del 
Programa de vigilància sanitària de les aigües de con-
sum humà de Catalunya esmentat i també en les dades 
del Programa de control sanitari de l’aigua i dels siste-
mes de subministrament d’aigües de consum humà de 
Catalunya de l’ASPCAT, mitjançant el qual es super-



10 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 512

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

visa, entre d’altres aspectes, l’autocontrol implementat 
per les entitats gestores de l’aigua de consum humà.

Les mesures a dur a terme en els municipis que pre-
senten concentracions elevades de nitrats depenen en 
cada cas de les alternatives disponibles en el seu en-
torn. Les alternatives més utilitzades per abastir la po-
blació amb una aigua afectada per nitrats són: la instal-
lació d’un recurs hídric alternatiu que substitueixi o 
complementi l’actual, o, la instal·lació d’un sistema de 
tractament d’aigües, que permeti eliminar els nitrats.

Així, en uns casos es pot comptar amb una nova font 
d’abastament externa, connectada a una xarxa d’abas-
tament en alta, que permeti substituir o diluir l’aigua 
provinent dels recursos locals, amb una concentració 
elevada de nitrats. En d’altres casos, es pot buscar una 
nova font d’abastament a través d’una nova captació 
subterrània que no presenti problemes de nitrats, o 
mitjançant una estació de tractament d’aigua potable, 
que compti amb equips per al tractament deis nitrats, 
explotant així els mateixos recursos actuals.

En aquests casos, cada municipi haurà de plantejar 
quina mesura és la més adequada al seu entorn i pro-
blemàtica concreta i fer-hi front.

Amb relació a les inversions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) en l’abastament de les poblacions afec-
tades per nitrats, l’ACA entre els anys 2006 i 2010 va 
convocar cinc ordres de subvencions a favor dels mu-
nicipis per executar obres d’abastament en alta. Per 
atorgar les subvencions esmentades, es varen priorit-
zar peticions amb actuacions necessàries per resoldre 
problemes de qualitat que obligaven el municipi a in-
terrompre de forma obligatòria el subministrament, 
per manca de potabilitat del recurs.

No obstant això, des del 2010 l’ACA no ha pogut con-
tinuar amb la línia de subvencions per millorar l’abas-
tament en les poblacions que hagin superat el valor pa-
ramètric de nitrats establert pel Real Decret 140/2003, 
de 7 de febrer. Aquest fet ha estat derivat de la greu 
situació econòmica i financera de l’ACA des del 2010 
fins a l’actualitat.

No obstant això, l’ACA considera la qualitat de les ai-
gües una prioritat dins les seves funcions i per això ha 
continuat exercint les funcions corresponents al con-
trol de les aigües subterrànies, a través de les següents 
actuacions: el seguiment deis treballs de control de les 
aigües subterrànies, superficials i marines per a la de-
terminació deis nitrats, i valoració posterior deis resul-
tats; el lideratge en les revisions de les declaracions de 
les zones vulnerables; la realització d’estudis puntuals 
per establir !’origen deis nitrats (amb laboratoris ex-
perts); la col·laboració amb les administracions impli-
cades dins de les comissions interdepartamentals de 
nitrats, etc...Totes aquestes tasques i treballs s’han em-
marcat en el nou Programa de seguiment (2013-2018), 
aprovat per Acord de Govern 139/2013 de 15 d’octu-
bre de 2013, que permet, entre d’altres, determinar les 

mesures de gestió adients per assolir els objectius de 
qualitat ambiental, definint els punts o xarxes on han 
de realitzar-se els controls, així com les freqüències 
dels mostrejos.

Per tant, l’ACA sí que ha seguit exercint les funcions 
d’autoritat per fer front a aquestes situacions. En qual-
sevol cas, en el moment que s’assoleixi la consolidació 
financera de l’entitat, l’ACA restablirà una línia de fi-
nançament en règim de concurrència pública, per mi-
llorar la qualitat de

les aigües subterrànies i en conseqüència, per millorar 
l’abastament pera la població.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habi-
tatges concedits abans de l’1 de gener de 
2011
Tram. 314-18053/10

Resposta del Govern
Reg. 107008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18053/10 us 
informo del següent:

A 1 de gener de 2011, hi havia 8.662 ajuts concedits a 
la rehabilitació d’habitatges i edificis de comunitats de 
propietaris.

Cal dir que en l’exercici 2010 hi havia diverses con-
vocatòries pluriennals de rehabilitació (2006, 2007, 
2008, 2009 extraordinària i 2009 ordinària) obertes, o 
amb expedients resolts i pendents de pagament.

Des de l’1 de gener de 2011 s’han satisfet, totalment o 
parcialment, 7.982 ajuts a la rehabilitació.

Actualment hi ha 4 expedients pendents de pagament, 
que són expedients que han acabat les obres molt tard 
i que tenen incidències en la revisió.

Els expedients pendents de pagament estan previstos 
en el pressupost 2015 de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de lloguer so-
cial de la plaça de la Torre del Cogoll, de Ma-
taró (Maresme), ocupats per joves
Tram. 314-18132/10

Resposta del Govern
Reg. 107009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18132/10 us 
informo del següent: 

La promoció anomenada Pla d’en Boet, situada a la 
Plaça Torre del Cogoll, 15, de Mataró, consta de 94 
habitatges. Les normes particulars per a l’adjudicació 
d’aquests habitatges van ser aprovades, per resolució 
del director general de Promoció de l’Habitatge, el 15 
de desembre de 2008. Aquesta primera convocatòria 
es destinava exclusivament a joves residents al mu-
nicipi de Mataró i els habitatges es van adjudicar el 
5 d’octubre de 2009. No obstant això, no tots els sol-
licitants que se’ls va adjudicar van formalitzar el con-
tracte d’arrendament, ni tots els integrants de la llista 
d’espera (31) van acceptar l’adjudicació d’un habitatge. 
Així doncs, el 30 de novembre de 2011 el director de 
Promoció de l’Habitatge va aprovar unes noves nor-
mes particulars per adjudicar els 14 habitatges que res-
taven pendents de lliurar.

Atès que la clau urbanística de la parcel·la on es troba la 
promoció és la de Dotació d’Habitatge Públic (DHP), 
es va ampliar la tipologia dels col·lectius destinataris 
de la convocatòria i, d’acord amb els contingents espe-
cífics previstos a la Llei per al dret a l’Habitatge, podi-
en optar als habitatges els següents grups: menors de 
35 anys, majors de 65 anys, disminuïts, pensionistes o 
titulars perceptors del PIRMI o bé perceptors del sub-
sidi de desocupació per a majors de 52 anys, persones 
separades o divorciades i famílies monoparentals.

Actualment són vigents les darreres normes particu-
lars aprovades al 2011, que estableixen que els habi-
tatges s’ofereixin a les persones inscrites al Registre 
de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial que 
hagin demanat un habitatge a Mataró, seguint l’ordre 
d’antiguitat d’inscripció a l’esmentat Registre. D’altres 
habitatges disponibles s’adjudiquen seguint el proce-
diment establert al reglament de la Mesa de Valoració 
d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en els casos 
de persones en situació d’extrema vulnerabilitat social 
i econòmica.

En aquests moments, s’han adjudicat 18 habitatges 
a joves; 36, a altres contingents específics; 17, a sol-
licitants de la Mesa de Valoració d’Emergències Eco-

nòmiques i Socials de l’Agència; i 8, a persones inscri-
tes al Registre.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de lloguer social de la 
plaça de la Torre del Cogoll, de Mataró (Ma-
resme), ocupats il·legalment
Tram. 314-18133/10

Resposta del Govern
Reg. 107010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18133/10 us 
informo del següent: 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) té cons-
tància que hi ha 12 habitatges ocupats il·legalment dels 
immobles situats al bloc 1 de la Plaça de la Torre del 
Cogoll, i del carrer de Sant Cugat 173, bloc 1, escala B, 
de Mataró. La informació sobre l’ocupació dels habi-
tatges s’ha obtingut per inspeccions rutinàries de per-
sonal de l’AHC o del servei de vigilància que té con-
tractat o per trucades de particulars. En aquest sentit, 
cal dir que aquest servei de vigilància fa dues rondes 
diàries, a fi d’evitar noves ocupacions.

Pel que fa a les dues primeres ocupacions, detectades 
a finals de l’any 2013 i començaments de 2014, s’han 
iniciat les accions legals pertinents per recuperar la 
possessió dels habitatges.

En un dels casos, s’ha dut a terme la diligència de llan-
çament; el segon es troba en tràmit judicial.

La resta d’ocupacions s’han produït en els últims me-
sos i s’estan preparant les accions legals corresponents 
per a aconseguir-ne el desallotjament.

Si bé l’Ajuntament de Mataró no gestiona aquests ha-
bitatges, atès que són propietat d’Incasòl, l’AHC ha 
mantingut reunions amb el consistori i amb el cap de 
la Policia Local per buscar mecanismes de coordina-
ció i col·laboració per evitar noves ocupacions il·legals. 
Així mateix l’AHC ha mantingut contactes amb l’As-
sociació de Veïns del barri de Pla d’En Boet i amb el 
cap de comissaria dels Mossos d’Esquadra.

No s’ha analitzat la situació de les persones que han 
ocupat els habitatges il·legalment, atès que hi han ac-
cedit obviant el procediment establert segons la nor-
mativa. No obstant això, si en el decurs del procedi-
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ment es tingués coneixement que aquestes persones es 
troben en situació de risc d’exclusió social o d’espe-
cial vulnerabilitat, es comunicaria als serveis socials 
de l’Ajuntament. En aquest cas, hi hauria la possibili-
tat de suspendre la diligència de llançament, i la Me-
sa d’Emergència o els serveis socials de l’Ajuntament 
s’encarregarien d’atendre la seva necessitat d’habitat-
ge, que en cap cas seria l’habitatge ocupat.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els sol·licitants d’habitatge públic a 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-18134/10

Resposta del Govern
Reg. 107434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18134/10 us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear el 
Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció ofi-
cial de Catalunya (RSHPO). Aquest Registre té com a 
finalitat, entre d’altres, proporcionar informació sobre 
les necessitats d’habitatge amb protecció oficial i la se-
va distribució territorial.

Actualment, a la comarca del Maresme hi ha 2.587 
inscripcions al RSHP, de les què 923 corresponen al 
municipi de Mataró.

En el quadre annex detallem les inscripcions al 
RSHPO en cadascun dels municipis del Maresme.

També fem referència al fet que les comunicacions de 
l’AHC a les persones inscrites al RSHPO per a que 
optin a un procés d’adjudicació d’HPO tenen una res-
posta molt baixa. En aquest sentit, dels 879 escrits en-
viats a persones inscrites al RSHPO a la comarca del 
Maresme s’ha rebut resposta en 111 casos, un 12,62%. 
Aquest fet evidencia que no totes les persones inscrites 
al RSHPO són persones amb necessitat urgent d’ha-
bitatge.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de lloguer so-
cial al Maresme que es poden adjudicar
Tram. 314-18135/10

Resposta del Govern
Reg. 107190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18135/10 us 
informo del següent:

A la comarca del Maresme, actualment hi ha 30 habi-
tatges disponibles, com a conseqüència de la rotació 
periòdica del parc de lloguer.

Aquests habitatges s’ofereixen a les persones inscrites 
al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial que han demanat un habitatge, seguint l’ordre 
d’antiguitat d’inscripció.

Cal dir, però, que quan sorgeix una sol·licitud d’allot-
jament per una situació d’emergència, aquesta es prio-
ritza tal i com estableix el Reglament de la Mesa de 
valoració d’emergències econòmiques i socials de Ca-
talunya de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Durant l’any 2014, s’han lliurat 67 habitatges a la co-
marca del Maresme, del quals 21 es troben al municipi 
de Mataró.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció en data de l’1 de 
novembre de 2014
Tram. 314-18263/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-18263/10 a 314-
18279/10, ambdues incloses, us informo del següent:

L’1 de novembre de 2014 a Catalunya hi havia 26.514 
expedients de la renda mínima d’inserció (RMI) vi-
gents, amb 40.729 persones a càrrec, cosa que suposa-
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va un total de 67.243 persones beneficiàries. Es poden 
consultar les dades per comarques i per demarcacions 
a la taula 1 del document annex.

Pel que fa als imports anuals de la prestació econòmica 
de l’RMI liquidats, el 2010 van ser 160.606.158,77 €; el 
2011, 172.826.401,12 €; el 2012, 129.999.889,85 €; el 2013, 
132.801.367,88 €, i el 2014 han estat 154.125.374,30 €.

Amb relació a la darrera reforma de l’RMI, les actua-
cions endegades el 2011, amb la modificació de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció 
mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, de 29 de juli-
ol), així com l’aprovació del Decret 384/2011, de 30 
d’agost, de desplegament de la llei de l’RMI –que va 
derogar el Decret 339/2006, de 5 de setembre–, per tal 
d’adaptar el Decret vigent fins al moment a la modifi-
cació de llei abans esmentades, es van prendre pel col-
lapse financer que patien els pressupostos de la Gene-
ralitat aquell any. Aquestes modificacions normatives 
de 2011 es van completar amb una altra modificació 
de la Llei 10/1997, mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre estades en establiments 
turístics (DOGC núm. 6094, de 23 de març).

Amb les mesures preses es va aconseguir donar esta-
bilitat al programa i van permetre efectuar mesures de 
polítiques actives d’ocupació, d’entre les que destaca 
el pla Treball i Formació dels anys 2013 i 2014, que 
ha aconseguit que més de 1.500 persones beneficiàries 
de la renda mínima d’inserció tinguessin un contracte 
de treball de sis mesos per assolir experiència laboral 
mentre se les formava en el lloc de treball.

Així mateix, convé subratllar que amb aquesta estabi-
lització s’ha pogut incrementar el pressupost destinat a 
aquesta prestació, arribant als 173 M€ l’any 2014, i amb 
la previsió que el 2015 es puguin assolir els 185 M€.

Amb referència a les sol·licituds de l’RMI no resoltes, 
el dia 31 de juliol de 2013 el nombre d’expedients pen-
dents era de 5.942; el 31 de desembre de 2013 era de 
5.547, i el 31 de juliol de 2014, de 4.390.

Respecte a les persones que han sortit del programa, 
durant l’any 2013 a Catalunya van ser 6.411 persones 
titulars, que juntament amb les persones que tenen a 
càrrec (8.462 beneficiàries), suposen 14.873 persones 
destinatàries. Es poden consultar les dades per motius 
de la sortida i comarca a la taula 2 del document annex.

Quant a la coordinació amb el Departament de Benes-
tar Social i Família en els casos amb una problemàtica 
social afegida, la Comissió Interdepartamental de la 
RMI és l’òrgan gestor d’aquesta prestació i actua com 
a òrgan de direcció i coordinació de les diferents fun-
cions assignades sobre aquesta prestació als departa-
ments competents en cada matèria. Per tant, la coordi-
nació té lloc en aquesta comissió.

Pel que fa a la intervenció d’empreses alienes per dur a 
terme algun servei relacionat amb l’RMI, el 2013 no hi 
va haver cap contractació.

Referent a la denegació, reducció i extinció d’expe-
dients pels canvis normatius que van entrar en vigor 
amb el Decret 384/2011, de 30 d’agost, no és possi-
ble determinar el nombre d’expedients afectats, ja que 
l’aplicació informàtica i la base de dades de l’RMI no 
estan adaptades a la doble valoració de criteris per de-
terminar si el motiu de denegació, modificació o ex-
tinció deriva del canvi normatiu o no. Per aquest mo-
tiu, tampoc no és possible conèixer l’import econòmic 
dels d’expedients denegats, modificats o extingits per 
raó dels canvis normatius que entraren en vigor amb el 
Decret 384/2011, de 30 d’agost.

En relació amb l’accés a l’RMI, no s’ha produït cap 
denegació per silenci administratiu, ja que totes les sol-
licituds presentades des de l’entrada en vigor del De-
cret 384/2011, de 30 d’agost, tenen una resolució ex-
pressa d’aprovació o denegació.

Quant a la Comissió Interdepartamental de la RMI, 
durant el 2013 hi va haver 8 reunions: el 10 i el 27 de 
maig, el 26 de juny, el 26 de juliol, el 30 de setembre, 
el 29 d’octubre i el 4 i el 20 de desembre. El 2014 n’hi 
va haver 12: el 17 de gener, el 19 de febrer, el 19 de 
març, el 6 d’abril, el 19 de maig, el 19 de juny, el 17 i el 
31 de juliol, el 19 de setembre, el 20 d’octubre, el 20 de 
novembre i el 19 de desembre.

Amb referència a l’abonament de la prestació de l’RMI 
un cop acordada la concessió, amb efectes a partir del 
primer dia del mes següent al de la data de resolució 
del reconeixement del dret a la prestació econòmica, 
no s’ha produït cap estalvi ni el 2013 ni el 2014, ja que 
amb aquesta mesura es van aconseguir aprovar i fer 
entrar en nòmina més expedients dels que hi havia fins 
al moment, atesa la demanda creixent que hi va haver 
tant l’any 2013 com el 2014, en què es va incrementar 
un 29% i un 12% respectivament.

Respecte de la denegació d’expedients, durant el 2013 
es van dictar 6.496 resolucions denegatòries de pres-
tació econòmica i durant el primer semestre de 2014, 
4.234. El termini mitjà entre la sol·licitud i la denega-
ció, el 31 de desembre de 2013 era de 200,9 dies i el 30 
de juny de 2014, de 117,55.

Finalment, pel que fa a les persones titulars que han 
percebut la prestació durant més de 60 mesos, l’1 de 
setembre de 2011, moment de l’entrada en vigor del 
Decret 384/2011, hi havia un total de 4.830 expedi-
ents. Durant el 2013, 1.188 expedients van assolir els 
60 mesos, i el 2014, 2.812 expedients.

En data d’1 de novembre de 2014, 2.152 expedients 
van ser motiu d’extinció de la prestació econòmica per 
haver superat les 60 mensualitats (com a únic motiu o 
en combinació amb altres motius). A la taula 3 del do-
cument annex es pot consultar el nombre d’expedients 
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extingits per aquest motiu (tant si és únic com combi-
nat amb altres motius) per comarques.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció, desglossat per 
comarques, en data de l’1 de novembre de 
2014
Tram. 314-18264/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció a Barcelona en 
data de l’1 de novembre de 2014
Tram. 314-18265/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció, desglossat per 
demarcacions territorials, en data de l’1 de 
novembre de 2014
Tram. 314-18266/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat per al pagament de la 
renda mínima d’inserció del 2010 ençà
Tram. 314-18267/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la reforma de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18268/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de renda mí-
nima d’inserció pendents de resoldre al juliol 
i al desembre del 2013 i al juliol del 2014
Tram. 314-18269/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sortit 
del programa de la renda mínima d’inserció 
el 2013
Tram. 314-18270/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació amb el Departament 
de Benestar Social i Família amb relació a la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-18271/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes amb empreses alienes 
per a prestar serveis relacionats amb la ren-
da mínima d’inserció el 2013
Tram. 314-18272/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denegacions de la renda mínima 
d’inserció arran de l’entrada en vigor del De-
cret 384/2011
Tram. 314-18273/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i l’import de les denegaci-
ons i reduccions de la renda mínima d’inser-
ció en aplicació del Decret 384/2011
Tram. 314-18274/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i l’import de les sol·licituds 
de la renda mínima d’inserció que han estat 
denegades per silenci administratiu en apli-
cació del Decret 384/2011
Tram. 314-18275/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions de la Comis-
sió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció el 2013 i el 2014
Tram. 314-18276/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic que ha comportat 
el fet de pagar la renda mínima d’inserció a 
partir del primer dia del mes següent al de la 
data de reconeixement del dret
Tram. 314-18277/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció que han estat denegades el 2013 i el 
primer semestre del 2014
Tram. 314-18278/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones incloses en el 
programa de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18279/10

Resposta del Govern
Reg. 107208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18263/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada de la central nuclear Vande-
llòs II per la tempesta del 27 de novembre 
de 2014
Tram. 314-18313/10

Resposta del Govern
Reg. 107209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18313/10, 
314-18314/10 i 314-18315/10, us informo del següent:

L’avaluació de les incidències tècniques esmentades en 
aquestes preguntes parlamentàries, la valoració dels 
protocols de seguretat de les centrals nuclears i la pos-
sible millora de la gestió de l’Associació Nuclear As-
có-Vandellòs II (ANAV) són, per llei, d’única compe-
tència del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

L’incident descrit sobre el mal funcionament dels 
equips d’instrumentació va ser considerat pel CNS 
com a incidència interna sense cap repercussió exte-
rior en el medi ambient i les persones, essent catalo-
gada en l’escala internacional de successos com INES 
0, o sense significació per a la seguretat. El fet que la 
central s’aturés davant d’aquesta incidència demostra 

que les mesures i els protocols de seguretat funcionen 
correctament.

La central Vandellòs I està tancada, en part desman-
tellada i sense combustible nuclear en el seu interior. 
En el cas que l’augment de pressió a l’interior del sar-
còfag hagués estat una incidència significativa, el CNS 
ho hagués comunicat a la Generalitat com a incidència 
rellevant.

Les incidències d’operació estan previstes en el funci-
onament normal d’una central nuclear i per això ja es 
preveuen mesures i protocols per a poder atendre-les 
amb la màxima seguretat.

La Generalitat va signar l’any 1984 un acord d’enco-
manament de funcions amb el CSN pel qual la Ge-
neralitat realitza el control dels plans de vigilància 
radio lògica ambiental a l’entorn de les Centrals Nu-
clears de Catalunya. Aquests plans preveuen el mos-
tratge i l’analítica radiològica de mostres d’aire, terres, 
aliments i aigües de l’entorn de les centrals. Aquestes 
analítiques les realitzen els laboratoris acreditats de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat 
de Barcelona.

A banda d’això, la Generalitat disposa d’una xarxa 
d’estacions de mesura de la radioactivitat que donen 
en continu dades en temps real. Aquesta xarxa està es-
tesa a l’entorn de les centrals nuclears i pel territori de 
Catalunya i les dades són estudiades per la Universitat 
Rovira i Virgili.

Així doncs, la Generalitat vetlla per la no afecció a 
persones, medi ambient o béns a l’exterior de la cen-
tral mantenint un control acurat de l’exterior de les 
centrals nuclears per a garantir que no hi hagi cap 
afectació sobre les persones i el medi ambient.

Tot i que la Generalitat no té competències ni encoma-
nament dels temes interiors de les centrals nuclears, 
amb la vigilància exterior i amb els informes de les uni-
versitat es pot garantir que no hi ha hagut cap incompli-
ment quant a emissions radioactives per part de les cen-
trals nuclears que poguessin afectar el medi ambient o 
les persones fora dels recintes de les centrals.

D’altra banda, tal i com s’ha esmentat anteriorment, 
l’opinió tècnica sobre mesures de seguretat és, per llei, 
d’única competència del Consell de Seguretat Nuclear, 
el qual si detectés situació de risc manifest per a les 
persones o béns degut a negligències de funcionament 
d’una central nuclear donaria ordre vinculant que atu-
rés el seu funcionament.

La gestió de les instal·lacions elèctriques que Endesa 
gestiona a Catalunya s’adapta allò que estableix la nor-
mativa vigent. En cas d’actuacions inadequades per 
part de l’empresa, el Govern actuarà amb tot el rigor 
que correspongui i que li permeti la normativa.

Finalment, l’hipotètic allargament de la vida útil de les 
centrals nuclears és una decisió que serà considerada i 
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estarà sotmesa al compliment de totes les mesures tèc-
niques i de seguretat que dictamini el CSN i que final-
ment demani el Ministeri. Les tendències d’altres paï-
sos estan en la línia d’ampliar, si és possible, la vida de 
les centrals si es modifiquen les mesures de seguretat 
i garanties tecnològiques que demanen els organismes 
reguladors. En el cas que s’autoritzi el perllongament 
de l’activitat de les centrals nuclears, el Govern vetlla-
rà perquè no suposi un increment de riscos sobre les 
persones i el medi ambient.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incident produït a la central nuclear 
Ascó II el 27 de novembre de 2014
Tram. 314-18314/10

Resposta del Govern
Reg. 107209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18313/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les anomalies detectades a les instal-
lacions de l’antiga central nuclear Vande-
llòs I
Tram. 314-18315/10

Resposta del Govern
Reg. 107209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18313/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un conveni entre l’Agèn-
cia Catalana del Consum i Catalunya Caixa 
sobre els processos de desnonament i les 
participacions preferents
Tram. 314-18319/10

Resposta del Govern
Reg. 107015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18319/10 us 
informo del següent: 

En el context de l’acord per resoldre el problema de 
les participacions preferents i deute subordinat de Ca-
talunya Caixa per mitjà de l’arbitratge de Consum, 
es va signar un conveni entre l’Agència Catalana del 
Consum (que és l’organisme del Govern on està ads-
crita la Junta Arbitral de Consum de Catalunya) i Ca-
talunya Caixa, amb l’objectiu fonamental que per part 
d’aquesta entitat s’assumissin les despeses instrumen-
tals necessàries per tal de poder dur a terme satisfac-
tòriament i en el termini més curt possible els laudes 
arbitrals que es generessin.

La major part de les despeses s’han destinat a desen-
volupar i millorar el sistema d’informació per assolir 
l’estrès a què es sotmetia l’aplicatiu quant a capacitat 
(el SIC) amb el qual s’ha gestionat aquest operatiu, i 
augmentar la velocitat dels processos.

Val a dir que aquest procés està a punt de finalitzar, 
i que des del començament en 2 anys ha comportat 
l’emissió de gairebé 40.000 laudes (11.415 al 2013 i 
28.375 al 2014), que han suposat la devolució de prop 
de 300 milions d’euros als afectats. Cal tenir en comp-
te que el ritme d’emissió de laudes de la JACC en els 
darrers anys està entre 1.500 i 2.000 laudes anuals.

D’altra banda, el 8 d’octubre de 2013 el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i Catalunya Caixa van sig-
nar un conveni per destinar un mínim de 400 habitat-
ges de l’entitat financera a polítiques socials en muni-
cipis amb demanda acreditada.

Amb la signatura d’aquest conveni, Catalunya Caixa 
també es va comprometre a considerar amb especi-
al atenció la dació en pagament com a forma d’extin-
gir els deutes en els casos de famílies amb menys re-
cursos, així com la possibilitat de signar un contracte 
d’arrendament als deutors hipotecaris que hagin per-
dut el seu habitatge a causa de la dació en pagament, 
facilitant així la seva permanència a l’habitatge.

També, l’any 2010 es va signar un conveni entre Cata-
lunya Caixa i la Secretaria d’Habitatge i Millora Ur-
bana per ajudar les persones en situació d’atur i amb 
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dificultats de pagament dels préstecs per la compra de 
l’habitatge en el municipi de Badia del Vallès.

Catalunya Caixa es comprometia a considerar la dació 
en pagament com a fórmula d’extinció total del crè-
dit hipotecari, així com dels altres crèdits vinculats a 
l’adquisició de l’habitatge, en casos de famílies presta-
tàries amb ingressos baixos i en situació d’atur o que 
per la seva situació econòmica no els fos possible apli-
car d’altres mesures. Així mateix, es comprometia a 
signar, en el mateix moment de la dació, un contracte 
d’arrendament amb l’antic deutor.

Barcelona, 20 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca de referents femenins en 
un cicle de conferències sobre personatges 
que han configurat la Catalunya del segle XX
Tram. 314-18320/10

Resposta del Govern
Reg. 107037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-18320/10 a 314-18322/10, amb-
dues incloses, us trameto, en document annex, la in-
formació facilitada per la Secretaria General de la 
Presidència.

Barcelona, 24 de febrer de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El cicle de conferències «Els Invisibles. Intel·lectuals 
i polítics catalans recuperats de l’oblit», és organitzat 
pel Centre d’Història Contemporània de Catalunya, la 
Societat Catalana d’Estudis Històrics i la Càtedra UB 
Josep Termes.

La direcció científica del cicle correspon al catedrà-
tic Jaume Sobrequés i Callicó, catedràtic d’Història de 
Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 
la doctora en història contemporània, Mercè Morales.

La selecció dels intel·lectuals i polítics sobre els quals 
versen les conferències s’ha fet a través de criteris 
d’interès general impulsats per la direcció científica, 

recollint la pluralitat ideològica, social, intel·lectual i 
territorial.

Per tant, el Govern no ha intervingut en l’establiment 
dels criteris de selecció, que corresponen lògicament 
a la direcció científica. Cal tenir en compte, en aquest 
sentit, que la normalització i la generalització de la 
presència femenina en els principals cercles d’intel-
lectuals i polítics del país és un fet que se situa a la se-
gona meitat del segle xx.

Cal assenyalar que el Govern de la Generalitat, a tra-
vés del Pla estratègic de polítiques de dones 2012-
2015, presenta una configuració innovadora, tant pel 
que fa a l’estructura com al contingut, i pretén abordar 
la igualtat des de totes les dimensions, traçar les línies 
estratègiques sobre les quals aquesta igualtat pugui ser 
portada a la pràctica i establir els canvis estructurals i 
organitzatius necessaris perquè tota l’acció política as-
simili i faci seu aquest concepte.

Un dels objectius del Pla estratègic de polítiques de 
dones 2012-2015 és la millora de la coordinació in-
terdepartamental i la cooperació interinstitucional en 
l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i ho-
mes. En aquest sentit, es preveu redissenyar i millorar 
els espais de coordinació existents, obrir nous canals 
de comunicació entre totes les institucions i els agents 
implicats, i construir i posar en marxa mecanismes i 
metodologies de treball que facilitin el treball trans-
versal.

Construir una societat més justa, lliure i equitativa per 
a homes i dones requereix la implicació i la interac-
ció de múltiples actors, que treballin per intercanviar i 
compartir recursos, processos i també decisions.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el que pot representar la invisibilitat 
femenina en un cicle de conferències sobre 
personatges que han configurat la Catalu-
nya del segle XX
Tram. 314-18321/10

Resposta del Govern
Reg. 107037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18320/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir la igualtat 
de gènere i no fomentar la invisibilitat feme-
nina en les activitats que organitza la Gene-
ralitat
Tram. 314-18322/10

Resposta del Govern
Reg. 107037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18320/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 107050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18461/10 us 
informo del següent:

El Consorci Sanitari del Maresme no ha subscrit cap 
contracte d’externalització dels serveis de compres, 
distribució, emmagatzematge i logística.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 107012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18463/10 us 
informo del següent: 

En document annex es facilita a la diputada sol·licitant 
la informació que requereix.

Barcelona, 20 de febrer de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

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

Resposta del Govern
Reg. 107052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18660/10 us 
informo del següent:

La finalització de la redacció del projecte relatiu al 
CAP Marina de Bellvitge està prevista per al proper 
mes de març de 2015. A continuació es podrà procedir 
a la licitació de les obres. La previsió de durada de les 
obres i el seu equipament és d’un any a partir del seu 
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inici. Es preveu que es puguin posar en funcionament 
les instal·lacions el primer semestre de 2016.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 107011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18798/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 106960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18815/10 us 
trameto, en un document adjunt, la resposta elaborada 
per la Secretaria General.

Barcelona, 19 de febrer de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors de malalties monitorit-
zats amb relació a la contaminació atmosfè-
rica el 2014 i al gener del 2015
Tram. 314-18904/10

Resposta del Govern
Reg. 107053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18904/10 i 
314-18905/10 us informo del següent:

Per realitzar la vigilància de la contaminació atmos-
fèrica s’utilitzen, d’una banda, indicadors de qualitat 
de l’aire (disponibles al web de la Xarxa de Vigilàn-
cia i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del De-
partament de Territori i Sostenibilitat, a l’enllaç http://
mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/at-
mosfera/qualitat_de_laire/). D’altra banda, per tal de 
valorar la seva afectació sobre la salut, s’utilitzen les 
avaluacions d’impacte sobre la salut. Aquestes avalu-
acions es recolzen en els estudis epidemiològics i en 
els indicadors de qualitat de l’aire, i permeten estimar 
l’impacte a curt i llarg termini per a la població, a la 
vegada que permeten també quantificar els beneficis 
sanitaris d’una millora de la qualitat de l’aire per a una 
població.

A l’annex es mostren els estudis publicats pel Centre 
de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) en 
relació a la qualitat de l’aire i la contaminació atmos-
fèrica durant l’any 2014 i gener del 2015. Així mateix, 
a l’enllaç, estan disponibles els principals projectes en 
els quals el CREAL ha participat sobre aquesta ma-
tèria.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

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

Resposta del Govern
Reg. 107053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18904/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estat de la licitació i l’adjudicació de les 
obres del CAP Gornal, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-18934/10

Resposta del Govern
Reg. 107055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-18934/10 us 
informo del següent:

El passat 6 de febrer es va publicar l’anunci de la lici-
tació de les obres de construcció del centre d’atenció 
primària (CAP) El Gornal de l’Hospitalet de Llobregat 
La previsió de l’inici de les obres és per a mitjans de 
l’any 2015.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un estudi sobre la qualitat espermàtica
Tram. 314-19271/10

Resposta del Govern
Reg. 107057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-19271/10 us 
informo del següent:

L’estudi realitzat a Catalunya en 22.759 homes durant 
36 anys és Evolution of semen quality in Nort-eastern 
Spain: a study in 22.759 infertile men over a 36 year 
period. P. Andolz et al. Human Reproduction vol. 14 
n. 3, pàg. 731-735, 1999, disponible a l’enllaç.

Barcelona, 23 de febrer de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves que han seguit pro-
grames en benefici de la comunitat el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-19343/10

Resposta del Govern
Reg. 107542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-19343/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves que han estat ate-
sos en justícia juvenil el 2013 i el 2014
Tram. 314-19344/10

Resposta del Govern
Reg. 107543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-19344/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 



10 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 512

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 43

la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions a joves que 
han estat atesos en justícia juvenil el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-19345/10

Resposta del Govern
Reg. 107544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-19345/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels programes generals de 
justícia juvenil el 2013 i el 2014
Tram. 314-19346/10

Resposta del Govern
Reg. 107545 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-19346/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 

la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil.

Barcelona, 25 de febrer de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions en execu-
ció de mesures d’internament juvenil el 2013 
i el 2014
Tram. 314-19347/10

Resposta del Govern
Reg. 107546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 314-19347/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil.

Barcelona, 25 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.
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les gestions per a evitar que desapa-
regui l’emissió de Televisió de Catalunya a 
les Illes
Tram. 322-00280/10

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els objectius dels canvis i les incorpo-
racions en la direcció de la Corporació
Tram. 322-00281/10

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el contingut i la instrumentalització 
política del Telenotícies vespre fins al 27 de 
setembre
Tram. 322-00283/10

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.
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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 política de retribucions
Tram. 322-00287/10

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.
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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 l’evolució dels ingressos publicitaris 
del 2015
Tram. 322-00295/10

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència d’iCat fm
Tram. 323-00118/10

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

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

Substanciació

Sessió 23 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 27.02.2015, DSPC-C 638.

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre les pre-
visions amb relació als recursos humans de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i sobre la producció i la programació 
dels mitjans de la Corporació per al 2015
Tram. 325-00085/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 107100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so-
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, 
en resposta a la pregunta escrita núm. 325-00085/10 
presentada pel diputat Sergi Sabrià i Benito, del Grup 
Parlamentari d’ERC.

Resposta

– El proper mes de juliol es compliran dos anys dels 
acords del PAC que asseguraven que no s’obririen 
nous processos d’acomiadaments en aquests dos anys. 
Quines previsions tenen a partir del juliol de 2015 res-
pecte els Recursos Humans?

Tal com vaig expressar davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la CCMA del Parlament de Catalu-
nya el 24 de novembre passat, les negociacions pel nou 
conveni col·lectiu als mitjans de la CCMA no podien 
començar fins que no fossin clars els recursos dispo-
nibles.

Malgrat que les incerteses pressupostàries no perme-
tien adquirir compromisos econòmics ni obrir una ne-
gociació sobre un nou conveni, la voluntat de la Direc-
ció ha estat la de mantenir la plantilla resultant de la 
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reducció derivada dels PAC acordats al juliol del 2013; 
de mantenir, a títol contractual, les condicions laborals 
dels anteriors convenis dels treballadors de la CCMA 
fins el 30 de juny de 2015 i d’avançar en diversos as-
pectes de les relacions laborals (grups professionals i 
equiparació, complements) en el si de les comissions 
de treball conjuntes creades durant el 2014.

El passat 19 de gener, el Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals va aprovar 
la liquidació de pressupost provisional corresponent a 
l’exercici 2014 de l’ens, constatant que la Corporació 
ha finalitzat el darrer exercici amb estabilitat pressu-
postària. Aquesta estabilització és resultat de la con-
tenció de la despesa i de l’optimització de recursos 
obligades per la situació pressupostària crítica que ha 
viscut la CCMA aquests anys; i demostra que l’esforç 
que entre tots s’ha fet per garantir el futur dels mitjans 
públics de Catalunya ha reeixit.

No obstant, per assegurar la viabilitat futura de la 
CCMA, cal adaptar-la amb la màxima excel·lència a la 
nova realitat del sector, millorant-ne la productivitat i 
optimitzant la despesa sense renunciar a continuar sent 
un referent d’innovació i capdavantera en l’àmbit audi-
ovisual. Caldrà continuar amb el procés de transforma-
ció que la direcció està impulsant, des del 2011, cap a 
un nou projecte empresarial basat en la simplificació 
organitzativa, la potenciació de la visió integral de cre-
ació i distribució de continguts i l’eficàcia en la gestió.

I, en aquest procés de transformació empresarial cal-
drà disposar d’un nou marc laboral, a partir de la ne-
gociació col·lectiva, que afavoreixi la flexibilització i 
la polivalència, d’acord amb les innovacions tecnolò-
giques introduïdes en els processos de treball i amb el 
nou model empresarial de l’organització.

Amb aquest objectiu, i una vegada s’han resolt positi-
vament les incerteses pressupostaries més importants 
que planaven sobre la CCMA, la direcció ha impul-
sat l’inici de les negociacions que hauran de definir un 
nou conveni laboral en el que, fruit del consens, s’in-
corporin les premisses més adients per al futur de la 
Corporació. El passat 29 de gener, es va fer la prime-
ra reunió entre la Direcció de la CCMA i els comitès 
d’empresa per iniciar el procés.

En aquesta primera reunió, la Direcció va proposar 
als representants legals dels treballadors negociar dos 
nous convenis amb continguts similars als que havien 
estat vigents fins al 31/01/2014, amb l’objectiu de do-
nar una resposta afirmativa a la petició de tenir conve-
nis propis de la CCMA i de dotar el procés negocia-
dor d’un àmbit amb les màximes garanties i exempt de 
tensions innecessàries. Aquesta recuperació es forma-
litzaria mitjançant la firma de dos nous convenis per al 
2015 d’idèntic text que els anteriors i ajustats a la nor-
mativa legal vigent a data d’avui.

En el nou període que s’obriria amb els dos convenis 
firmats, caldria negociar amb detall i estabilitat un 

conveni únic que respongui a les necessitats i expec-
tatives del nou model empresarial i garanteixi la seva 
viabilitat i competitivitat, una vegada finalitzada una 
de les etapes possiblement més complexes en la gestió 
de la Corporació, atesa la reducció del 34% dels seus 
recursos propis en només quatre anys.

La proposta de la Direcció de firmar els dos convenis 
per al 2015 comporta l’equiparació dels treballadors 
provinents de CCRTV Interactiva i Activa Multimèdia 
Digital. Així mateix, i pel que fa als treballadors de 
Catalunya Ràdio, la Direcció ja ha manifestat la vo-
luntat que l’adequació de les seves condicions laborals 
sigui un tema prioritari en el nou període de negocia-
cions de manera que es superin les dificultats normati-
ves que es donen en la situació actual.

Aquest nou escenari ha de contribuir a garantir el futur 
del servei públic de comunicació que presta la CCMA.

– Quin és el futur per a programes de producció inter-
na de Televisió de Catalunya com el Dinàmiks o el Ja 
t’ho faràs sobre els quals corren rumors de que corren 
el risc de ser externalitzats? Quines novetats hi haurà 
en l’àmbit de la producció interna? 

El futur de la producció interna a Televisió de Catalu-
nya passa, com el present, per treure el màxim rendi-
ment dels nostres recursos.

La situació actual és de ple rendiment. L’índex d’ac-
tivitat del personal operatiu se situa en el màxim his-
tòric del 97,8% (mitjana 2014). Això es dóna en un 
context de gran reducció pressupostària des del 2010 i 
també de reducció de la plantilla, afectada pel procés 
d’acomiadament col·lectiu en curs.

Les circumstàncies esmentades ens obliguen a un gran 
esforç d’austeritat i optimització en l’ús dels recursos 
disponibles per fer possible la producció de tots els 
programes en curs i dels compromisos adquirits, en un 
any que també estarà fortament marcat pels diversos 
processos electorals previstos.

En aquest escenari, hem començat a produir un nou 
programa d’entreteniment de plató, Com som, una pro-
ducció associada fortament internalitzada en l’slot de 
programació que l’any passat es va cobrir amb una 
producció 100% associada (El Gran Gran Dictat).

Tot i que s’està mirant d’encabir-ho tot en la previsió de 
producció, és possible que algun dels programes que 
s’esmenten, Dinàmiks o Ja t’ho faràs, es passi a pro-
duir de manera associada. En cap cas serien els dos.

– Quina és la proposta de reestructuració del Canal 
33 que sembla ser que suprimirà el concepte de «pro-
grama» per passar a ser diferents «càpsules» amb con-
tinguts culturals? Això comporta que programes com 
Ànima i l’històric Cinema 3 desapareguin?

Com va explicar el director a la Comissió de Control 
de la CCMA el passat 30 de gener, encara que no ha 
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pres, per ara, cap decisió al respecte, Televisió de Ca-
talunya treballa per aconseguir un canal 33 millor i 
més actual.

Aquesta tasca no pretén reduir ni recursos, ni capaci-
tat de producció ni nombre de professionals dedicats 
al canal 33.

La direcció recolza un model que té, segueix tenint, com 
a objectius apropar la cultura a l’espectador, fer prescrip-
ció cultural i ser el referent cultural de la CCMA en l’àm-
bit de televisió.

En el projecte hi estan implicats els professionals del 
33 que, sense perdre de vista aquests objectius i vet-
llant per uns continguts de qualitat, està repensant el 
canal per fer-lo créixer, perquè pugui oferir un ventall 
més ampli de continguts i oferir-los d’una manera que 
s’adapti millor a les noves formes de consum audiovi-
sual, per fer-lo més fort i més competitiu.

El 33 no ha tingut mai la pressió de l’audiència, i cre-
iem que és bo que no la tingui, però sí que es planteja 
superar l’1.1% que ha tingut el 2014, ser ambiciós des 
d’aquest punt de vista, renovar la seva oferta i mirar 
d’arribar a més gent.

Per aconseguir-ho, s’està treballant principalment per 
ampliar el ventall temàtic, de manera que totes les ex-
pressions culturals hi puguin ser presents, i tenint cu-
ra d’àmbits que ara no tenen pràcticament presència 
(arts plàstiques i visuals...) i facilitant que les redacci-
ons d’alguns dels programes treballin juntes per millo-
rar la sinergia entre els diferents àmbits; i per renovar 
la producció de continguts d’actualitat cultural i am-
pliar-ne la incidència, produint-los per a totes les pan-
talles (TV, tablets, telèfon...).

En aquest darrer aspecte, és fonamental el treball en 
l’àmbit digital –segurament en el que menys s’ha tre-
ballat fins ara– que ampliarà l’espai de difusió del 33 a 
través del portal únic de la CCMA.

És cert que, en el procés de treball s’està analitzant el 
valor de les marques, els noms de programa i capça-
leres (33, 33Recomana, Ànima, Via Llibre, Rodasons, 
Cinema3, Quarts de 9, Caràcter, etc.) i és possible que 
alguna d’aquestes deixi d’existir. Cal tenir en comp-
te que encara no s’han definit formats nous, així que 
no es pot assegurar encara res excepte que no desa-
pareixeran els seus equips, ni els seus recursos, ni els 
continguts que toquen. Tots els àmbits de contingut 
cultural que el 33 recull actualment hi seguiran i se 
n’incorporaran de nous.

– Com es prepara la programació de Nadal, tant a TV3 
com a Catalunya Ràdio?

A Televisió de Catalunya hem preparat una progra-
mació competitiva, amb l’aportació de totes les àrees: 
de les estrenes d’animació del Super3 als documentals 
de producció pròpia, passant per les transmissions en 
directe, els concerts i especials musicals, la reemissió 

de grans històries (minisèries), les pel·lícules d’estrena 
o l’entreteniment de més èxit que han ajudat a TV3 a 
mantenir el liderat per cinquè any consecutiu, i les al-
tres cadenes de TVC a ocupar posicions destacades en 
els seus àmbits.

Els imprescindibles de la programació de TV3 
aquest nadal: 

El manual del bon foraster 

Dilluns 22, a les 22.30, torna el Quim Masferrer amb 
aquesta guia per a tots aquells que volen deixar-se se-
duir per l’aventura de descobrir els pobles de menys de 
mil habitants. I després, recuperem el capítol dedicat 
a Salardú.

Polònia: 10 temporades 10 moments 

Per celebrar les 10 temporades en antena, l’equip de 
Polònia ha triat els millors gags. Un repàs historic- 
humorístic imprescindible. Quins seran els gags gua-
nyadors? Ho sabrem el dia de Nadal, a les 22.00.

Campanades de boda 

Si molts casaments ja són un xou, com deu ser un ca-
sori si l’organitza la Cubana? Tot un regal per acabar el 
dia de Nadal. La funció comença a les 22.40.

Concert de Sant Esteve al Palau de la Música Cata-
lana

Un clàssic nadalenc que compleix 101 anys. En direc-
te, a les 19.00, el dia de Sant Esteve.

El cavaller fosc, la llegenda reneix 

Última incursió de Batman al cinema. Dirigida per 
Christopher Nolan i protagonitzada per Christian Ba-
le. El dia de Sant Esteve, a les 22.35.

Marcats per Tito 

Un documental del Departament d’Esports per recor-
dar la figura de Tito Vilanova, que va morir l’abril del 
2014. El dia 29, a les 22.00.

Llums vermells

Estrenem el film de Rodrigo Cortés, protagonitzat en-
tre d’altres per Robert de Niro. El dia 29, a les 23.00.

2014. Parlem-ne. 

Hem viscut un 2014 molt intens i val la pena recor-
dar-lo i analitzar-lo. Ho farem amb el resum de l’any 
que han preparat els Serveis Informatius.

La Grossa de Cap d’Any 

Cita amb la sort, el dia 31 a les 12.30. Com a mestres 
de cerimònies, l’Helena Garcia Melero i Marc Giró.

Les campanades 

Donarem la benvinguda al 2015 des de la Font Màgica 
de Montjuïc. Prepareu el raïm i seguiu les instruccions 
del Roger de Gràcia i la Màbel Martí.



10 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 512

1.27.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 49

El mètode Grönholm 

L’obra de Jordi Galceran segueix triomfant pel món. 
Nosaltres te la portem a casa en format TV movie. El 
dia 1, a les 22.00.

Oh Happy nens 

Oh Happy Day tanca la seva segona temporada amb 
un programa especial protagonitzat per cors infantils 
d’arreu de Catalunya. El dia 3, a les 21.50.

Dagoll Dagom, 40 anys

Documental sobre la història de la companyia teatral, 
a la qual devem grans èxits i sèries ja mítiques. El dia 
de Reis, a les 22.00.

Cal destacar també que el Super3 fa una programa-
ció especial amb un capítol especial de La família 
del Super3 cada matí i una pel·lícula cada tarda, es-
trena dues noves sèries d’animació Lassie i En Jamie 
té tentacles i estrena també, a l’espai MIC, una sèrie 
de petits vídeos protagonitzats per alumnes de dues 
escoles rurals del Lluçanès, que mostren jocs i canta-
relles tradicionals.

Programació de Nadal a Catalunya Ràdio

La programació especial de Nadal la comencem el dia 
24 amb un programa especial des de les 08:00 i fins 
les 14:00 dedicat a l’acció Tió Solidari.

El programa s’emet des del Born Centre Cultural amb 
la presència de tots els realitzadors de la ràdio, actua-
cions musicals i continguts relacionats amb aquestes 
festes. El protagonista del dia és el Tió gegant de Ca-
talunya Ràdio que els nens poden picar juntament amb 
els nostres realitzadors.

L’acció la fem amb el Banc del Aliments per tal que 
els nostres oients puguin aportar allà mateix aliments 
infantils que el Banc destina a famílies amb aquestes 
necessitats.

En la programació de nit d’aquell dia incorporem el 
programa d’iCat.cat (5songs) com a novetats més des-
tacades.

Nadal: 

El 25 fem una programació on hi son presents tots els 
programes de la casa (tant de ràdio com d’Internet) 
perquè cadascun pugui adreçar-se als oients a la seva 
manera i felicitar-los el Nadal. La majoria coincidiran 
en les hores en que s’emet el seu programa.

Sant Esteve:  

El 26 emetem una programació de festiu intersetmanal 
amb programes més reduïts de matí i tarda, i amb la 
incorporació d’algun programa que actualment s’emet 
només a Internet com Els Spin Doctors o el Tarda Tar-
dà, amb una versió especial per commemorar els seus 
30 anys d’antena.

Cap d’any: 

El 31, a partir de les 10, fem una programació musical 
que enllaçarà amb les campanades que emetrem con-
juntament amb TV3.

El dia 1 de gener és el dia en que Catalunya Ràdio 
emet el resum de l’any. Es tracta d’un treball de 6 ho-
res que han elaborat els Serveis Informatius, el Depar-
tament d’Esports i els professionals del Departament 
de Programes sobre el més destacat en la informació 
general, els esports, el cinema i la música.

Reis: 

El dia 5, La tribu de Catalunya Ràdio fa un seguiment 
amb unitat mòbil de les diferents cavalcades que es 
van fer a Catalunya: Barcelona, Lleida, Tarragona, Gi-
rona, Olot, Berga/Casserres, Baqueira i l’Hospitalet.

I el dia 6 tenim programació de festius intersetmanals. 
Tant el dia de Nadal com el dia 25 emetem al migdia 
programes especials d’Els minoristes amb un recull 
del millor de la temporada.

La resta de dies, la programació serà l’habitual. L’úni-
ca diferència és que programes com Els Optimistes 
aniran gravats perquè en aquelles dates no hi ha esco-
les i els participants són alumnes. Amb tot, hem pre-
parat uns programes on hi concursaran d’una banda 
associacions ciutadanes, i de l’altra alguns dels realit-
zadors de la casa.

– Quina és l’estratègia de programació per l’any 2015 
tant a la tele com a la ràdio? Quins programes nous es 
preparen per als propers trimestres? Quina estratègia 
es vol seguir per fer front a una possible nova davalla-
da d’audiència a l’estiu a la televisió?

La temporada de programació, tant a la televisió com 
a la ràdio, comença al setembre i s’allarga fins al ju-
liol, de manera que l’estratègia prevista de cara a la 
primera meitat del 2015 és la que els directors dels 
mitjans van explicar a la Comissió de Control el pas-
sat setembre.

Estratègia de programació a la televisió

L’objectiu és seguir mantenint el lideratge qualitatiu i 
quantitatiu, ser la referència de televisió dels catalans.

La programació busca l’equilibri entre l’actualitat i la 
informació, l’entreteniment, l’humor, la divulgació, els 
documentals, l’esport... donant cabuda a tot amb un 
model de producció que permeti combinar els recur-
sos propis amb el sector, i, per tant, fer totes les funci-
ons que ens són encomanades per oferir un bon servei 
de qualitat.

Defensem un model que ens permet, per exemple, 
mantenir l’aposta pels documentals de creació en el 
prime time i proposar nous formats que ens permetran 
aprofundir en el coneixement i el servei al territori o al 
creixement personal i cultural dels ciutadans. Alhora, 
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treballem noves idees per consolidar l’entreteniment 
de plató, amb nous concursos i shows i impulsem no-
ves sèries de ficció (en tenim dues en producció).

Després de les apostes del darrer trimestre del 2014, 
com la sèrie de divulgació històrica feta a la casa 300, 
la sèrie de ficció El crac, també de producció pròpia; 
del retorn d’Oh Happy Day, les noves entregues d’El 
convidat, Ja t’ho faràs, Caçadors de bolets, Veterina-
ris, Polònia, Zona zàping o el Crackòvia amb nou for-
mat; la temporada segueix amb més novetats.

Aquest 2015 Menú degustació pren el relleu de Menú 
cap de setmana, El foraster torna per tercera tempora-
da i Latituds per cinquena.

Estrenem algunes de les apostes importants de la tem-
porada com l’entreteniment familiar de plató Com 
som, l’espai de nous format No serà fàcil, el de mes-
tratge Arts i Oficis o el programa infantil Kukurota.

Emetrem nous capítols de Retrats, de Collita pròpia i 
Cronos.

I programarem pel·lícules coproduïdes els darrers 
temps, com La plaga, dirigida per Neus Ballús, Bruc, 
la llegenda, de Daniel Benmajor, 10.000 kilòmetres, 
de Carlos Marques-Marcet; Carn de neó, de Paco Ca-
bezas o Any de Gràcia de Ventura Pons, a les quals en 
seguiran d’altres, igualment importants.

Estem treballant també en algunes novetats de cara a 
la primavera, en noves produccions d’entreteniment 
especials per l’estiu i en les dues sèries de ficció que 
TV3 prepara per aquest any: el rodatge de Cites, diri-
gida per Pau Freixas, comença al febrer amb Eduardo 
Noriega, Bea Segura, Isak Férriz i Aida Folch, entre 
els personatges principals; i la sèrie Merlí, que dirigirà 
Eduard Cortés, començarà a rodar-se a finals d’abril.

Estratègia de programació a la ràdio 

La prioritat és l’atenció informativa i també en tot el 
que faci referència a les transmissions en directe per 
acostar l’actualitat i el que està passant a l’oient. De 
fet, l’eslògan d’aquesta temporada és «Directe a tu».

Aquesta prioritat pels directes passa, no només per 
l’actualitat informativa, sinó també per a l’esportiva on 
ja hem donat mostres d’aquesta tendència amb la posa-
da en marxa de projectes com Univers MotoGP en que 
hem transmès totes les curses del campionat del món 
de motociclisme de MotoGP i aquelles que han estat 
decisives perquè els pilots catalans de Moto2 i Moto3 
hagin aconseguit també el campionat del món. Partits 
de futbol de segona, el basquet, etc. també formen part 
d’aquesta estratègia del directe que aquest any hem 
potenciat.

Tot i que tradicionalment la programació de ràdio 
presenta poques modificacions durant la temporada, 
aquest gener n’hem hagut de fer una d’important. El 

decés de Joan Barril ens ha obligat a modificar la gra-
ella de la franja vespre-nit.

L’informatiu Catalunya Vespre es converteix en un 
magazín informatiu que potenciarà les sinergies entre 
els departaments d’Informatius, Programes i Esports 
assumint, a les dues hores que ara ja defensaven, l’ho-
ra de les 9 a les 10 de la nit. A partir de les 9, i des-
prés del repàs de tota l’actualitat general i esportiva, el 
Catalunya vespre tractarà les notícies més importants 
en profunditat, amb l’anàlisi d’experts i entrevistes que 
ajudaran a tenir una visió diferent del que ens envolta 
mantenint l’esperit de la ràdio reflexiva d’aquesta fran-
ja horària. Aquesta última hora també tindrà un espai 
dedicat al món de la cultura.

Juntament amb aquesta línia de treball, n’hi ha una de 
paral·lela que prima també la participació dels oients 
a l’antena.

També hem dinamitzat una línia de treball ja engega-
da l’any anterior, la d’augmentar l’oferta programàtica 
a través de programes exclusius al web, com és el cas 
de la sèrie Paraula enregistrada, dedicada a la caiguda 
del mur de Berlín, amb Josep Maria Martí Font; o Els 
spin doctors, amb Toni Aira.

Evidentment, començarem a treballar la graella de la 
temporada 2015-2016 que ha de començar el mes de 
setembre, però a hores d’ara no hi ha encara una pro-
posta ferma sobre la taula.

– Com es farà front a la davallada d’audiència en les 
pel·lícules, segurament causades per una menor inver-
sió econòmica?

Com s’ha dit anteriorment, tota l’estratègia de progra-
mació està pensada per assolir els objectius de servei 
públic de qualitat dels mitjans de la CCMA.

Pel que fa a les pel·lícules, efectivament, l’any 2014 
la inversió en cinema ha estat la meitat de la de l’any 
2011.

Per fer front a la voluntat de mantenir el lideratge d’au-
diència, treballem en diferents nivells: 

En l’adquisició, cercant més i millors acords. Ara dis-
posem d’un contracte amb la major Warner, vigent fins 
al 2016, que inclou pel·lícules noves; i el departament 
d’Aliena està treballant en un nou acord futur amb una 
altra major. També s’estan potenciant els acords amb 
les productores independents.

A l’hora d’escollir els títols a adquirir, busquem tipolo-
gia específica (gènere, target...) més que no pas quan-
titat.

En la programació, buscant fórmules per adreçar 
l’oferta de cinema als grups concrets d’audiència als 
quals volem arribar en cada moment i estudiant-ne 
l’emissió en contenidors amb continuïtat de target.
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– Si la legislatura continués, com es prepara o com es 
preveu des de la Direcció Corporativa de la CCMA 
una possible entrada en vigor de les modificacions so-
bre la llei de la CCMA que es podrien produir en els 
propers mesos?

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
com a entitat de dret públic que és, ajustarà en tot 
moment la seva activitat a les normes que la regulen 
i li són d’aplicació, en funció de la seva naturalesa, 
el seu règim jurídic i el contingut vigent del seu ar-
ticulat, d’acord amb allò que disposa la Llei 11/2007, 
d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audio visuals i la resta de normativa d’aplicació.

Barcelona, 25 de gener de 2015

Brauli Duart i Llinares
President del Consell de Govern de la CCMA

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

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

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

Retirada

Retirada: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista.
Sessió 29 de la Comissió de Salut, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 636.

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

Retirada

Retirada: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista.
Sessió 29 de la Comissió de Salut, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 636.

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

Retirada

Retirada: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista.
Sessió 29 de la Comissió de Salut, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 636.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió per a l’obertura 
les vint-i-quatre hores del servei d’hemodi-
nàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 311-02044/10

Retirada

Retirada: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista.
Sessió 29 de la Comissió de Salut, tinguda el 26.02.2015, 
DSPC-C 636.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la dotació dels mossos d’esqua-
dra amb pistoles Taser
Tram. 310-00468/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 107346 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Sobre la dotació dels Mossos d’Esquadra de pistoles 
Taser.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la línia del servei de trens de ro-
dalia entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona
Tram. 310-00469/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 107571 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre el futur de la línia de la costa de Tarragona 
RT2 entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les plantes de tractament de pu-
rins
Tram. 310-00470/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 107574 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les plantes per l’eliminació dels purins?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les obres de manteniment de les 
escoles
Tram. 310-00471/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 107575 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 

Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les obres de manteniment de les escoles?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions dutes a terme per a 
afrontar l’epidèmia de grip
Tram. 310-00472/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 107577 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per donar 
resposta a l’epidèmia de grip?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió dels parcs naturals
Tram. 310-00473/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 107578 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
gestió dels parcs naturals?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
Tram. 310-00474/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 107579 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’Im-
post sobre les estades en establiments turístics?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 310-00475/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107585 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple que tindrà lloc els dies 4 i 
5 de març de 2015.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre la gestió 
d’Aigües Ter-Llobregat?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la garantia de la independència 
del poder judicial
Tram. 310-00476/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107588 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent 
sobre la garantia de la independència del poder judici-
al, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines actuacions pensa desenvolupar el Departa-
ment de Justícia per a garantir la independència del 
poder judicial en el context actual i fins la consecució 
d’un Estat independent?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els greuges que pateix l’esport 
català
Tram. 310-00477/10

Anunci
Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107589 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
davant els greuges que pateix l’esport català i que de-
nuncia la Unió de Federacions Esportives de Catalu-
nya (UFEC)?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Albert Donés i Antequera
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment dels compromi-
sos pressupostaris en l’àmbit de la salut
Tram. 310-00478/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 107591 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Sobre el compliment dels compromisos pressuposta-
ris en l’àmbit de salut.

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la sentència del Tribunal Cons-
titucional amb relació a la Llei de consultes 
populars no referendàries i la convocatòria 
del 9 de novembre de 2014
Tram. 310-00479/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 107592 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Sobre la sentència del Tribunal Constitucional en re-
lació a la llei de consultes i la convocatòria del 9N?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00274/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107004 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

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

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00275/10

Anunci
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 107347 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 142 del Re-
glament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del president de la Genera-
litat en relació a la situació política i social que viu al 
país.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00276/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 107570 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00277/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 107576 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00278/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 107580 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00279/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107587 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

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

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00280/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 107590 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 02.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’infants i adoles-
cents en situació de dificultat en l’alimenta-
ció que han estat diagnosticats
Tram. 311-02124/10

Anunci
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 106325 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 26.02.2015

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

− Quin 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?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’infants i adoles-
cents atesos per haver estat diagnosticats 
en situació de dificultat en l’alimentació
Tram. 311-02125/10

Anunci
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 106326 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 26.02.2015

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol per a la detecció 
i el seguiment de situacions de dificultat en 
l’alimentació d’infants i adolescents
Tram. 311-02126/10

Anunci
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 106327 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 26.02.2015

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

− 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’alimenta-
ció 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 oralment en 
comissió sobre el nombre de multes lingüís-
tiques del 2013 i el 2014
Tram. 311-02148/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106994 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y al grupo parlamentario: 

– ¿Cuántas multas lingüísticas impuso la Generalitat 
de Catalunya en los años 2013 y 2014?

Palacio del Parlamento, 24 de febrero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’expedients per 
multes lingüístiques que ha tancat
Tram. 311-02149/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106994 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuantos expedientes abiertos de multas lingüísticas 
pendientes de resolución, en virtud del artículo 30 de 
la Ley 3/1993, del Estatuto del Consumidor de Cata-
luña, ha cerrado la Generalitat de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 24 de febrero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament d’ofici dels ex-
pedients per multes lingüístiques
Tram. 311-02150/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106994 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Ha cerrado de oficio la Generalitat de Catalunya 
todos los expedientes abiertos de multas lingüísticas 
pendientes de resolución en virtud del Código de Con-
sumo de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 24 de febrero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la devolució dels imports re-
captats per multes lingüístiques
Tram. 311-02151/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106994 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Ha devuelto la Generalitat de Catalunya los impor-
tes de las multas lingüísticas impuestas en virtud del 
artículo 30 de la Ley 3/1993, del Estatuto del Consu-
midor de Cataluña, desde el año 1993 hasta la entrada 
en vigor del nuevo Código de Consumo (Ley 22/2010, 

del Código de Consumo de Cataluña)? En caso afir-
mativo, ¿a cuánto asciende la suma total de estos im-
portes? En caso negativo, ¿por qué no se he devuelto 
esta cantidad?

Palacio del Parlamento, 24 de febrero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de la Sentèn-
cia 31/2010 del Tribunal Constitucional, so-
bre l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 311-02152/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106994 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat de Cata-
lunya para cumplir la sentencia 31/2010 del Tribunal 
Constitucional sobre el estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, que declara que cualquier imposición por parte 
de la Administración de una de las dos lenguas oficia-
les sobre la otra en la relación entre particulares es ile-
gal?

Palacio del Parlamento, 24 de febrero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adaptació del Codi de 
consum a la Sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 311-02153/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106994 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y al grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas ha adoptado la Generalitat de Catalu-
nya para adaptar el Código de Consumo de Cataluña a 
la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 24 de febrero de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar la 
disminució de les inversions estrangeres
Tram. 311-02154/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107104 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.02.2015

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interesa saber a esta diputada y al grupo parlamentario: 

– Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern 
de la Generalitat per a evitar la caiguda de les inversi-
ons estrangeres a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició del Consell d’Adminis-
tració de l’empresa ATLL Concessionària de 
la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-19602/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la estructura directiva i els membres del 
Consell d’Administració i Direcció de ATLL Conces-
sionària de la Generalitat de Catalunya, SA? Detallant 
nom, càrrec.

– Quines han estat les contractacions i noves incorpo-
racions de personal dins de l’estructura organitzativa 
de la societat durant aquest mandat? Sol·licitem se’ns 
adjunti detall d’organigrama.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2015

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les multes lingüístiques
Tram. 314-19603/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 106995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

1. ¿Cuántas multas lingüísticas impuso la Generalitat 
de Catalunya en los años 2013 y 2014?

2. ¿Cuantos expedientes abiertos de multas lingüísti-
cas pendientes de resolución, en virtud del artículo 30 
de la Ley 3/1993, del Estatuto del Consumidor de Ca-
taluña, ha cerrado la Generalitat de Catalunya?

3. ¿Ha cerrado de oficio la Generalitat de Catalunya 
todos los expedientes abiertos de multas lingüísticas 
pendientes de resolución en virtud del Código de Con-
sumo de Cataluña?

4. ¿Ha devuelto la Generalitat de Catalunya los impor-
tes de las multas lingüísticas impuestas en virtud del 
artículo 30 de la Ley 3/1993, del Estatuto del Consu-
midor de Cataluña, desde el año 1993 hasta la entrada 
en vigor del nuevo Código de Consumo (Ley 22/2010, 
del Código de Consumo de Cataluña)? En caso afir-
mativo, ¿a cuánto asciende la suma total de estos im-
portes? En caso negativo, ¿por qué no se he devuelto 
esta cantidad?

5. ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat de Cata-
lunya para cumplir la sentencia 31/2010 del Tribunal 
Constitucional sobre el estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, que declara que cualquier imposición por parte 
de la Administración de una de las dos lenguas oficia-
les sobre la otra en la relación entre particulares es ile-
gal?

6. ¿Qué medidas ha adoptado la Generalitat de Cata-
lunya para adaptar el Código de Consumo de Cataluña 
a dicha sentencia?

Palacio del Parlamento, 24 de febrero de 2015 

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 823/X, 
sobre la construcció d’un institut a Santa 
Coloma de Cervelló
Tram. 314-19604/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 107096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 

les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

La Comissió d’Ensenyament i Universitat del Parla-
ment de Catalunya va aprovar el passat 9 d’octubre de 
2014 una Proposta de Resolució que plantejava els se-
güents acords: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la dotació pressupostària i les gestions ne-
cessàries per a executar els compromisos del Departa-
ment d’Ensenyament amb l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Cervelló, que són els següents: 

1r. Encarregar, durant el curs 2014-2015, la redacció 
del projecte d’adequació de l’edifici Montpedrós i de 
la seva ampliació per a la transformació en un institut 
d’educació secundària obligatòria i de batxillerat.

2n. Establir, al més aviat possible, per mitjà d’un con-
veni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
la cessió de l’espai que ocupen els aularis prefabricats 
de l’Institut; la cessió del solar annex per a la cons-
trucció d’equipament escolar; el calendari d’aplicació 
de les adequacions, les ampliacions, etc. de l’edifici 
Montpedrós, i l’acord de finançament compartit de les 
despeses de funcionament del centre mentre convis-
quin l’Escola i l’Institut.

3r. Executar durant l’any 2015 les adequacions inte-
riors de l’edifici Montpedrós, per a permetre el bon 
funcionament dels dos centres educatius.

4t. Executar les obres d’adequació i d’ampliació de 
l’edifici segons el projecte corresponent, amb data 
d’inici l’any 2016.

b) Preveure el batxillerat per al curs 2016-2017, com a 
continuïtat a les tres línies d’educació secundària obli-
gatòria que està previst que surtin en aquell moment; 
tenint en compte que aquest any entraran ja quatre 
línies d’educació secundària obligatòria –i serà així, 
com a mínim, fins l’any 2022.

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

1) Quina dotació pressupostària té prevista el Govern 
per a garantir el compliment d’aquesta resolució? En 
quina partida pressupostària aprovada al Pressupost 
2015 està inclosa?

2) S’ha encarregat la redacció del projecte d’adequació 
de l’edifici de Montpedrós i de la seva ampliació per a 
la transformació en un institut d’educació secundària 
obligatòria i de batxillerat?

3) S’ha conveniat amb l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló la cessió de l’espai que ocupen els aula-
ris prefabricats? En quins termes s’ha redactat aquest 
conveni?

4) Ha acordat el Departament d’Ensenyament amb 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló el calen-
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dari d’aplicació de les adequacions i ampliacions de 
l’edifici de Montpedrós?

5) Ha acordat el Departament d’Ensenyament amb 
l’A juntament de Santa Coloma de Cervelló el finan-
çament compartit de les despeses de funcionament del 
centre mentre convisqui l’escola i l’institut? Si no és 
així, quan pensa fer-ho?

6) Hi ha calendari previst d’execució durant l’any 2015 
de les adequacions interios de l’edifici Montpedrós? 
Quant té previst consensuar aquest calendari en cas 
que encara no ho estigui?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar la disminució 
de les inversions estrangeres
Tram. 314-19605/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern 
de la Generalitat per a evitar la caiguda de les inversi-
ons estrangeres a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015 

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a Sàpiens 
Publicacions i a Sàpiens del 2005 ençà
Tram. 314-19606/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

En relació a les subvencions i transferències atorgades 
pel Departament de la Presidència i pel Departament 
de Cultura a Sapiens Publicacions, SL i a Sapiens, 
SCCL, des de l’any 2005 i desglossat de forma anual

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

– Quin és l’objectiu de cada subvenció?

– Quin és el procediment que s’ha utilitzat per a ator-
gar cadascuna de les subvencions?

– Quins criteris s’han tingut en compte per a atorgar 
cada subvenció?

– Com s’ha desglossat la quantitat de diners atorgada 
a cada subvenció?

– A què s’ha destinat cadascuna de les subvencions?

– Quins informes, documents, projectes o memòries 
d’activitats previs va presentar Sàpiens?

– Quins mecanismes de control, supervisió, fiscalitza-
ció i avaluació de les diferents subvencions atorgades 
utilitza el Departament de la Presidència i el Departa-
ment de Cultura?

– Quins informes hi ha sobre el control, supervisió, 
fiscalització i avaluació de les diferents subvencions 
atorgades utilitza el Departament de la Presidència i el 
Departament de Cultura?

– Quines activitats ha dut a terme Sàpiens?

Partides pressupostàries on es detallen les subvencions 
de les quals es demana tota la informació 

PR0901D/470.00.01.00
CU05 D/470000100/4582
RP01D/480360100/4612
D/480130000/3213
PR0901D/470.00.01.00
PR1201 D/470.00.01.00
D/470000113/6611/0000
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RP01D/470000100/1210
19.6470.574.770.0001

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un nou contracte de telefonia amb Te-
lefónica
Tram. 314-19608/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 107110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

En cas que la Generalitat hagi signat un nou contracte 
de telefonia amb l’empresa Telefónica, si aquest com-
porta la substitució dels terminals i que aquesta assu-
meixi el manteniment informàtic a centres d’educació 
primària i infantil i secundària,

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015 

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació del Consorci de l’Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona
Tram. 314-19609/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

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 quin punt es troba la constitució del Consorci de 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, del que el 
nostre grup parlamentari i i la Comissió de Salut tenen 
coneixement exclusiu pels mitjans de comunicació?

– En quin punt es troba la formalització dels seus Es-
tatuts?

– En quines dates es donarà el tràmit de publicitat i co-
neixement públic d’aquests Estatuts?

– Quines entitats són les que constituiran aquest Con-
sorci?

– Es contempla en aquests Estatuts la possible parti-
cipació, actual o futura, d’entitats privades en aquest 
Consorci?

– De quines entitats es tracta, qui ha decidit que hi 
formen part i quines són les justificacions de la seva 
participació?

– En el cas de que estigui previst que hi formin part 
entitats o associacions formades per professionals, de 
quines entitats es tracta, quina es la seva composició, 
quina es la seva representació, quin organisme ha de-
cidit que hi participin, quines són les raons d’aques-
ta participació i quines seran les seves competències 
i funcions de participació, govern i gestió en el Con-
sorci?

– Quines actuacions s’han posat en marxa en relació a 
la pràctica habitual, i públicament admesa, per l’Hos-
pital Clínic i Provincial de Barcelona d’oferir i assig-
nar habitacions d’us individual, a pacients amb cober-
tura pública, a condició de certes contraprestacions 
dineràries, no establertes ni habilitades per taxes le-
gals de cap tipus, i no basades en indicació clínica ni 
motius assistencials ni sanitaris?

– Quines responsabilitats quines accions sancionado-
res s’han establert en relació a aquestes actuacions?

– S’han donat instruccions concretes per tal d’evitar 
que aquestes actuacions es puguin du a terme en altres 
centres públics de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els contactes amb la companyia 
responsable dels talls de subministrament 
elèctric a Torregrossa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-19610/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

L’Ajuntament de Torregrossa ha denunciat reiterada-
ment els perjudicis dels continus talls i microtalls a 
la xarxa de subministrament elèctric del municipi. 
Aquestes avaries es van repetint des de fa anys. Tot i 
les continues denuncies a la subministradora no s’ha 
resolt el problema.

– El Departament d’Empresa i Ocupació es coneixe-
dor d’aquests fets? En el cas de que així sigui, s’ha 
posat en contacte amb l’empresa de subministrament 
elèctric per tal de donar solució a aquesta anomalia? 
Quina ha estat la resposta de l’empresa?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intercessió prop de la companyia 
responsable dels talls de subministrament 
elèctric a Torregrossa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-19611/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 

del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’Ajuntament de Torregrossa ha denunciat reiterada-
ment els perjudicis dels continus talls i microtalls a 
la xarxa de subministrament elèctric del municipi. 
Aquestes avaries es van repetint des de fa anys. Tot i 
les continues denuncies a la subministradora no s’ha 
resolt el problema.

– Té previst el Govern intercedir amb la companyia per 
trobar una solució definitiva?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’obrir un expedient infor-
matiu a la companyia responsable dels talls 
de subministrament elèctric a Torregrossa 
(Pla d’Urgell)
Tram. 314-19612/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

L’Ajuntament de Torregrossa ha denunciat reiterada-
ment els perjudicis dels continus talls i microtalls a 
la xarxa de subministrament elèctric del municipi. 
Aquestes avaries es van repetint des de fa anys. Tot i 
les continues denuncies a la subministradora no s’ha 
resolt el problema.

– Té previst el Govern obrir un expedient informatiu 
a la companyia elèctrica responsable del subministra-
ment, un cop verificats els talls i microtalls recurrents?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la normativa apli-
cable per part de la companyia que submi-
nistra l’energia elèctrica a Torregrossa (Pla 
d’Urgell)
Tram. 314-19613/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

L’Ajuntament de Torregrossa ha denunciat reiterada-
ment els perjudicis dels continus talls i microtalls a 
la xarxa de subministrament elèctric del municipi. 
Aquestes avaries es van repetint des de fa anys. Tot i 
les continues denuncies a la subministradora no s’ha 
resolt el problema.

– Té coneixement la Generalitat si la companyia sub-
ministradora compleix el règim d’inspeccions i la resta 
de normativa aplicable pel que fa a les instal·lacions 
elèctriques de l’única línia d’abastament elèctric de 
Torregrossa?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equips per a enregistrar les dades 
relatives als talls de subministrament elèc-
tric de què disposa la companyia que sub-
ministra l’energia elèctrica a Torregrossa 
(Pla d’Urgell)
Tram. 314-19614/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

L’Ajuntament de Torregrossa ha denunciat reiterada-
ment els perjudicis dels continus talls i microtalls a 
la xarxa de subministrament elèctric del municipi. 
Aquestes avaries es van repetint des de fa anys. Tot i 
les continues denuncies a la subministradora no s’ha 
resolt el problema.

– Té coneixement la Generalitat si la companyia sub-
ministradora disposa dels equips necessaris perquè les 
dades relatives al nombre d’interrupcions del submi-
nistrament elèctric, de l’única línia d’abastament elèc-
tric de Torregrossa, i la durada d’aquestes interrupci-
ons quedin degudament enregistrades i puguin ésser 
comprovades per l’òrgan competent en matèria d’ener-
gia i ésser consultades per les persones interessades, 
tal i com es recull en l’article 5 de la llei Llei 18/2008, 
del 23 de desembre, de garantia i qualitat del submi-
nistrament elèctric?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes per la praxi de la institució 
col·laboradora d’integració familiar Fundació 
Casa Sant Josep, de Tarragona
Tram. 314-19615/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 107440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– S’han conegut darrerament algun tipus de queixes 
sobre la praxi de l’ICIF Casa Sant Josep de Tarragona?

– Quins procediments i mecanismes de control s’apli-
quen habitualment sobre la praxi de l’ICIF Casa Sant 
Josep de Tarragona?

– A la praxi habitual de l’ICIF Casa Sant Josep de Tar-
ragona s’enregistren les converses a les sessions d’ava-
luació que es mantenen amb els sol·licitants?

– A la praxi habitual de l’ICIF Casa Sant Josep de Tar-
ragona intervé algun psicòleg al procés d’avaluació?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desigualtat social com a problema 
per al millorament dels resultats educatius
Tram. 314-19616/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107449 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Creu la Consellera d’Educació que la desigualtat so-
cial és un problema per a la millora dels resultats edu-
catius a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de les desigualtats en el 
rendiment escolar segons l’origen social i el 
nivell socioeconòmic
Tram. 314-19617/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107450 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Creu necessària la consellera la reducció de des-
igualtats de rendiment escolar segons origen social i 
nivell socioeconòmic a Catalunya per tal de millorar 
el conjunt del sistema educatiu? Quines mesures pensa 
posar en marxa per assolir aquest objectiu?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de les desigualtats educa-
tives
Tram. 314-19618/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina opinió té el Departament d’Ensenyament so-
bre el fet que les desigualtats educatives hagin empit-
jorat un 23% a Catalunya en els darrers 10 anys?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir el fracàs es-
colar entre els alumnes de nivell socioeco-
nòmic baix
Tram. 314-19619/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures pensa adoptar el Departament d’En-
senyament per tal de reduir el risc de fracàs escolar 
entre els alumnes de nivell socioeconòmic baix? Es-

tà satisfet el Departament amb les mesures adoptades 
fins ara?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferència en els resultats de les 
proves PISA entre els alumnes autòctons i 
els d’origen immigrat
Tram. 314-19620/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107453 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina opinió té el Departament sobre el fet que a 
Catalunya l’alumnat autòcton obtingui, de mitjana, 
uns 70 punts més que els seus companys d’origen im-
migrat en les proves educatives de PISA? Quina inci-
dència creu el Departament que han tingut les reta-
llades portades a terme en els plans d’entorn educatiu 
–en el seu sentit més ampli– en els darrers cursos?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos que reben els centres 
educatius de màxima complexitat
Tram. 314-19621/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107454 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al grup parlamentari: 

– Creu la consellera que els centres educatius classi-
ficats com de màxima complexitat a Catalunya reben 
actualment suficients recursos per afrontar la seva tas-
ca envers el conjunt del sistema educatiu?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el retard en la construcció del Centre Pe-
nitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-19622/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107455 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada, Xavier Sabaté i Ibarz, 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 grup parlamentari: 

– Quin retard ha tingut la construcció del Centre Peni-
tenciari Mas Enric, del Catllar, sobre el calendari pre-
vist?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament del Cen-
tre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tar-
ragonès)
Tram. 314-19623/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada, Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 

– Quant temps fa que hauria pogut entrar en funciona-
ment el Centre Penitenciari Mas Enric, del Catllar si 
s’hagués solucionat el problema de la depuradora d’ai-
gües que havia de donar servei a l’edifici?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’agrupar les oficines de 
la Generalitat a l’edifici que ocupa el Centre 
Penitenciari de Tarragona
Tram. 314-19624/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada, Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 
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– El Govern de la Generalitat ha abandonat el projec-
te d’agrupar a l’espai que ara ocupa l’actual centre pe-
nitenciari, situat a l’Avinguda República Argentina de 
Tarragona, totes les oficines de l’Administració de la 
Generalitat a Tarragona, optimitzant recursos públics i 
facilitant la relació dels ciutadans amb l’Administració 
de la Generalitat a Tarragona?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament previst per al Centre 
Penitenciari Obert de Tarragona
Tram. 314-19625/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada, Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 

– La ubicació prevista del nou Centre Penitenciari 
Obert de Tarragona a les actuals dependències de la 
presó de Tarragona situades a l’Avinguda República 
Argentina de la ciutat de Tarragona i anunciada pel 
Conseller de Justícia, té caràcter definitiu?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes previstos pel Departa-
ment de Justícia a Tarragona
Tram. 314-19626/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada, Xavier Sabaté i Ibarz, 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 grup parlamentari: 

– Quins són els projectes previstos pel Departament de 
Justícia a Tarragona per l’any 2015 Quina és la dota-
ció pressupostaria i el calendari previstos per aquests?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’inversions del Departa-
ment de Justícia a Tarragona
Tram. 314-19627/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada, Xavier Sabaté i Ibarz, 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 grup parlamentari: 

– Quin és el calendari d’inversions del Departament 
de Justícia a Tarragona, pels propers anys, especial-
ment pel que fa refèrencia al nou edifici judicial?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015 

Ferran Pedret i Santos, Núria Segú Ferré, Xavier Sa-
baté i Ibarz, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi d’impacte ambiental del pro-
jecte de construcció del magatzem central 
de residus nuclears de Villar de Cañas (Cas-
tella - la Manxa)
Tram. 314-19628/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb tres altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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 el Govern l’estudi d’impacte ambiental pro-
mogut per Enresa del projecte de construcció del ma-
gatzem central de residus nuclears (MTC) a Villar de 
Cañas i, en concret, les rutes de transport que hauran 
de seguir els residus emmagatzemats a les centrals ca-
talanes fins a aquest poble de Conca?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Nú-
ria Ventura Brusca, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les rutes que hauran de seguir els re-
sidus de les centrals nuclears catalanes per 
a fer cap al magatzem central de Villar de 
Cañas (Castella - la Manxa)
Tram. 314-19629/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb tres altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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 parer del Govern de la Generalitat davant 
l’estudi d’impacte ambiental promogut per Enresa del 
projecte de construcció del magatzem central de resi-
dus nuclears (MTC) a Villar de Cañas que preveu les 
rutes de transport per carretera que hauran de seguir 
els residus emmagatzemats a les centrals catalanes 
fins a aquest poble de Conca?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Nú-
ria Ventura Brusca, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació d’al·legacions al projec-
te de construcció del magatzem central de 
residus nuclears de Villar de Cañas (Caste-
lla - la Manxa)
Tram. 314-19630/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb tres altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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: 

– Ha presentat al·legacions el Govern de la Generalitat 
durant el període pertinent d’exposició pública del pro-
jecte de construcció del magatzem central de residus 
nuclears a Villar de Cañas donat que preveu les ru-
tes de transport per carretera que hauran de seguir els 
residus emmagatzemats a les centrals catalanes fins a 
aquest poble de Conca, afectant nombrosos municipis 
catalans?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Nú-
ria Ventura Brusca, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats del 
GP SOC



10 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 512

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes davant els 
plans d’Enresa de traslladar per carretera 
els residus de les centrals nuclears cata-
lanes fins al magatzem central de Villar de 
Cañas (Castella - la Manxa)
Tram. 314-19631/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb tres altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107464 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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: 

– Com pensa actuar el Govern davant els plans d’En-
resa de traslladar per carretera fins a Villar de Cañas 
(Conca) els residus nuclears de les centrals d’Ascó I 
i II i Vandellòs II per traslladar-los al nou magatzem 
central, passant per la carretera C-12, l’Eix de l’Ebre, 
d’Ascó fins al municipi de Móra la Nova, on connec-
tarà amb la C-44, que transcorre pels municipis de 
Tivissa i Vandellòs, fins a assolir l’autopista AP-7 i 
enfilant posteriorment, en el primer dels casos, l’au-
topista en direcció a València creuant municipis del 
Baix Ebre i el Montsià, i en el segon cas, Vandellòs II, 
utilitzant també l’AP-7 amb el mateix recorregut en 
direcció sud?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Nú-
ria Ventura Brusca, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat previstes 
per al trasllat per carretera dels residus de 
les centrals nuclears catalanes fins al ma-
gatzem central de Villar de Cañas (Castella - 
la Manxa)
Tram. 314-19632/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb tres altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107465 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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: 

– Quines són les mesures de seguretat que preveu el 
Govern posar en marxa en cadascun dels mínim tres 
viatges mensuals dels combois amb residus nuclears 
des de les centrals catalanes fins al magatzem central 
de Villar de Cañas (Conca) previstos a partir de l’en-
trada en funcionament del mateix?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2015 

Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Nú-
ria Ventura Brusca, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució de consens entre els ajunta-
ments de Martorell i Sant Esteve Sesrovires 
i el Departament de Territori i Sostenibilitat 
per al desdoblament de la carretera B-224
Tram. 314-19633/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

El 30 d’abril de 2014 es va aprovar en comissió al Par-
lament la resolució 650/X, sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Es-
teve Sesrovires, per la qual el Govern havia de finir el 
2014 la redacció del projecte de desdoblament, iniciar 
l’execució del projecte al més aviat possible, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries i dur a terme de 
manera immediata mesures de seguretat provisionals 
fins a l’execució del projecte.

En els dos informes de control de compliment enviats 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat (a l’octu-
bre del 2014 i al gener de 2015) es diu que l’Ajunta-
ment de Martorell, en la seva revisió del POUM, pre-
veu un nou corredor d’entrada de la B-224 a Martorell, 
més al nord de l’actual (que no afecti el Pou del Merli), 
i que cal estudiar el nou corredor i el nou enllaç resul-
tant amb l’AP-7 i amb la vialitat de Martorell.

– Quina previsió té el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat perquè estigui a punt la solució de consens 
entre els ajuntaments de Martorell i de Sant Esteve 
Sesrovires i el Departament?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació pública de la part modi-
ficada de l’estudi informatiu aprovat el 2011 
amb relació al desdoblament de la carretera 
B-224
Tram. 314-19634/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

El 30 d’abril de 2014 es va aprovar en comissió al Par-
lament la resolució 650/X, sobre el desdoblament de la 

carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Es-
teve Sesrovires, per la qual el Govern havia de finir el 
2014 la redacció del projecte de desdoblament, iniciar 
l’execució del projecte al més aviat possible, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries i dur a terme de 
manera immediata mesures de seguretat provisionals 
fins a l’execució del projecte.

En els dos informes de control de compliment enviats 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat (a l’octu-
bre del 2014 i al gener de 2015) es diu que l’Ajunta-
ment de Martorell, en la seva revisió del POUM, pre-
veu un nou corredor d’entrada de la B-224 a Martorell, 
més al nord de l’actual (que no afecti el Pou del Merli), 
i que cal estudiar el nou corredor i el nou enllaç resul-
tant amb l’AP-7 i amb la vialitat de Martorell.

– Quina previsió té el Departament d’obrir i concloure 
la informació pública de la part modificada respecte a 
l’estudi informatiu aprovat l’any 2011? I d’acabar la re-
dacció del projecte constructiu?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les actuacions de millo-
rament de la seguretat viària de la carrete-
ra B-224 previstes per al darrer trimestre del 
2014
Tram. 314-19635/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

El 30 d’abril de 2014 es va aprovar en comissió al Par-
lament la resolució 650/X, sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Es-
teve Sesrovires, per la qual el Govern havia de finir el 
2014 la redacció del projecte de desdoblament, iniciar 
l’execució del projecte al més aviat possible, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries i dur a terme de 
manera immediata mesures de seguretat provisionals 
fins a l’execució del projecte.
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En els dos informes de control de compliment enviats 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat (a l’octu-
bre del 2014 i al gener de 2015) es diu que l’Ajunta-
ment de Martorell, en la seva revisió del POUM, pre-
veu un nou corredor d’entrada de la B-224 a Martorell, 
més al nord de l’actual (que no afecti el Pou del Merli), 
i que cal estudiar el nou corredor i el nou enllaç resul-
tant amb l’AP-7 i amb la vialitat de Martorell.

– S’han executat les actuacions de millora de la segu-
retat viària previstes per al darrer trimestre del 2014?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del projecte de reparcel-

lació del polígon Sesrovires amb relació al 
desdoblament de la carretera B-224
Tram. 314-19636/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

El 30 d’abril de 2014 es va aprovar en comissió al Par-
lament la resolució 650/X, sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Es-
teve Sesrovires, per la qual el Govern havia de finir el 
2014 la redacció del projecte de desdoblament, iniciar 
l’execució del projecte al més aviat possible, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries i dur a terme de 
manera immediata mesures de seguretat provisionals 
fins a l’execució del projecte.

En els dos informes de control de compliment enviats 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat (a l’octu-
bre del 2014 i al gener de 2015) es diu que l’Ajunta-
ment de Martorell, en la seva revisió del POUM, pre-
veu un nou corredor d’entrada de la B-224 a Martorell, 
més al nord de l’actual (que no afecti el Pou del Merli), 
i que cal estudiar el nou corredor i el nou enllaç resul-
tant amb l’AP-7 i amb la vialitat de Martorell.

– Quina previsió té el Departament d’acabar la redac-
ció del Projecte de reparcel·lació del Polígon Sesrovi-
res? I d’inici de les obres de millora dels accessos al 
polígon?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una rotonda al sector 
de Can Margarit, a Sant Esteve Sesrovires
Tram. 314-19637/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

El 30 d’abril de 2014 es va aprovar en comissió al Par-
lament la resolució 650/X, sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Es-
teve Sesrovires, per la qual el Govern havia de finir el 
2014 la redacció del projecte de desdoblament, iniciar 
l’execució del projecte al més aviat possible, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries i dur a terme de 
manera immediata mesures de seguretat provisionals 
fins a l’execució del projecte.

En els dos informes de control de compliment enviats 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat (a l’octu-
bre del 2014 i al gener de 2015) es diu que l’Ajunta-
ment de Martorell, en la seva revisió del POUM, pre-
veu un nou corredor d’entrada de la B-224 a Martorell, 
més al nord de l’actual (que no afecti el Pou del Merli), 
i que cal estudiar el nou corredor i el nou enllaç resul-
tant amb l’AP-7 i amb la vialitat de Martorell.

– Quines gestions s’han fet per a la construcció d’una 
rotonda corresponent al sector de «Can Margarit»? 
Quins terminis de finalització preveu el Departament?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el col·lapse del servei d’urgències de 
l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, al febrer 
del 2015
Tram. 314-19638/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 107521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.03.2015

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Per quins motius es va produir el col·lapse del servei 
d’urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona les 
dues darreres setmanes del febrer de 2015?

2. Consideren raonable romandre fins 4 dies en el ser-
vei d’urgències per la manca de llits a planta de l’Hos-
pital Joan XXIII de Tarragona?

3. Per quines raons el dia 19 de febrer hi havia al ma-
tí 22 persones al servei d’urgència de l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona pendents d’ingressar a planta?

4. Creuen que aquest col·lapse i aquestes demores que 
es van produir en l’hospitalització a planta estan rela-
cionades amb el tancament de 83 llits de l’Hospital Jo-
an XXIII de Tarragona que s’ha produït entre el 2010 i 
el 2014 i amb la retallada pressupostària de 27 milions 
d’euros en el pressupost del centre?

5. Són certes les dades aparegudes a la premsa en re-
ferència a l’ocupació de 15 a 18 llits privats al Soci-
osanitari Francolí de Tarragona, de titularitat pública 
100%, la qual cosa provoca que no es puguin derivar 
pacients del Joan XXIII al Sociosanitari i alliberar els 
llits necessaris per a la gent que està a l’espera al ser-
vei d’urgències?

6. Quina relació hi ha entre els retards per obtenir una 
visita mèdica amb el metge de capçalera i el dèficit 
en l’atenció primària dels CAPs de Tarragona, amb la 
reducció de personal dels ambulatoris i el tancament 
dels mateixos en horari nocturn?

7. Quan començaran les obres de la segona fase dels 
Serveis d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tar-
ragona que suposarien la construcció de nous boxes i 
que estan compromeses?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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	Tram. 314-18133/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sol·licitants d’habitatge públic a Mataró (Maresme)
	Tram. 314-18134/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer social al Maresme que es poden adjudicar
	Tram. 314-18135/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció en data de l’1 de novembre de 2014
	Tram. 314-18263/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció, desglossat per comarques, en data de l’1 de novembre de 2014
	Tram. 314-18264/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció a Barcelona en data de l’1 de novembre de 2014
	Tram. 314-18265/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció, desglossat per demarcacions territorials, en data de l’1 de novembre de 2014
	Tram. 314-18266/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import liquidat per al pagament de la renda mínima d’inserció del 2010 ençà
	Tram. 314-18267/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-18268/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de renda mínima d’inserció pendents de resoldre al juliol i al desembre del 2013 i al juliol del 2014
	Tram. 314-18269/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han sortit del programa de la renda mínima d’inserció el 2013
	Tram. 314-18270/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb el Departament de Benestar Social i Família amb relació a la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-18271/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes amb empreses alienes per a prestar serveis relacionats amb la renda mínima d’inserció el 2013
	Tram. 314-18272/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denegacions de la renda mínima d’inserció arran de l’entrada en vigor del Decret 384/2011
	Tram. 314-18273/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’import de les denegacions i reduccions de la renda mínima d’inserció en aplicació del Decret 384/2011
	Tram. 314-18274/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’import de les sol·licituds de la renda mínima d’inserció que han estat denegades per silenci administratiu en aplicació del Decret 384/2011
	Tram. 314-18275/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18276/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic que ha comportat el fet de pagar la renda mínima d’inserció a partir del primer dia del mes següent al de la data de reconeixement del dret
	Tram. 314-18277/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda mínima d’inserció que han estat denegades el 2013 i el primer semestre del 2014
	Tram. 314-18278/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones incloses en el programa de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-18279/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada de la central nuclear Vandellòs II per la tempesta del 27 de novembre de 2014
	Tram. 314-18313/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incident produït a la central nuclear Ascó II el 27 de novembre de 2014
	Tram. 314-18314/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anomalies detectades a les instal·lacions de l’antiga central nuclear Vandellòs I
	Tram. 314-18315/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un conveni entre l’Agència Catalana del Consum i Catalunya Caixa sobre els processos de desnonament i les participacions preferents
	Tram. 314-18319/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de referents femenins en un cicle de conferències sobre personatges que han configurat la Catalunya del segle XX
	Tram. 314-18320/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el que pot representar la invisibilitat femenina en un cicle de conferències sobre personatges que han configurat la Catalunya del segle XX
	Tram. 314-18321/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la igualtat de gènere i no fomentar la invisibilitat femenina en les activitats que organitza la Generalitat
	Tram. 314-18322/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’universitaris que han demanat crèdits per a finançar la carrera en les convocatòries de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, el Programa de préstecs per al finançament de la ma
	Tram. 314-18463/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la licitació i l’adjudicació de les obres del CAP Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18934/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un estudi sobre la qualitat espermàtica
	Tram. 314-19271/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves que han seguit programes en benefici de la comunitat el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19343/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves que han estat atesos en justícia juvenil el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19344/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions a joves que han estat atesos en justícia juvenil el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19345/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels programes generals de justícia juvenil el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19346/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions en execució de mesures d’internament juvenil el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19347/10
	Resposta del Govern


	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les gestions per a evitar que desaparegui l’emissió de Televisió de Catalunya a les Illes
	Tram. 322-00280/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

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

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

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la sentència del Tribunal Suprem sobre la retallada de sou dels treballadors
	Tram. 322-00294/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució dels ingressos publicitaris del 2015
	Tram. 322-00295/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’objectiu estratègic de fer desaparèixer programes històrics amb marques consolidades de l’àmbit de la cultura
	Tram. 323-00116/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 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
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la freqüència d’iCat fm
	Tram. 323-00118/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre 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
	Substanciació


	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 previsions amb relació als recursos humans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre la producció i la programac
	Tram. 325-00085/10
	Resposta del president del Consell de Govern



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25.	Preguntes al Govern
	2.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la decisió de traslladar un pacient amb infart de miocardi de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
	Tram. 311-02039/10
	Retirada

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

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions de l’expedient informatiu amb relació a la mort d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de 
	Tram. 311-02041/10
	Retirada

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



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dotació dels mossos d’esquadra amb pistoles Taser
	Tram. 310-00468/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la línia del servei de trens de rodalia entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona
	Tram. 310-00469/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les plantes de tractament de purins
	Tram. 310-00470/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les obres de manteniment de les escoles
	Tram. 310-00471/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions dutes a terme per a afrontar l’epidèmia de grip
	Tram. 310-00472/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels parcs naturals
	Tram. 310-00473/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impost sobre les estades en establiments turístics
	Tram. 310-00474/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 310-00475/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia de la independència del poder judicial
	Tram. 310-00476/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els greuges que pateix l’esport català
	Tram. 310-00477/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels compromisos pressupostaris en l’àmbit de la salut
	Tram. 310-00478/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sentència del Tribunal Constitucional amb relació a la Llei de consultes populars no referendàries i la convocatòria del 9 de novembre de 2014
	Tram. 310-00479/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00274/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00275/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00276/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00277/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00278/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00279/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00280/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants i adolescents en situació de dificultat en l’alimentació que han estat diagnosticats
	Tram. 311-02124/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants i adolescents atesos per haver estat diagnosticats en situació de dificultat en l’alimentació
	Tram. 311-02125/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
	Tram. 311-02126/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de multes lingüístiques del 2013 i el 2014
	Tram. 311-02148/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’expedients per multes lingüístiques que ha tancat
	Tram. 311-02149/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament d’ofici dels expedients per multes lingüístiques
	Tram. 311-02150/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la devolució dels imports recaptats per multes lingüístiques
	Tram. 311-02151/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 311-02152/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adaptació del Codi de consum a la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 311-02153/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la disminució de les inversions estrangeres
	Tram. 311-02154/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició del Consell d’Administració de l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 314-19602/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes lingüístiques
	Tram. 314-19603/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 823/X, sobre la construcció d’un institut a Santa Coloma de Cervelló
	Tram. 314-19604/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la disminució de les inversions estrangeres
	Tram. 314-19605/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a Sàpiens Publicacions i a Sàpiens del 2005 ençà
	Tram. 314-19606/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un nou contracte de telefonia amb Telefónica
	Tram. 314-19608/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació del Consorci de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
	Tram. 314-19609/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb la companyia responsable dels talls de subministrament elèctric a Torregrossa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-19610/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intercessió prop de la companyia responsable dels talls de subministrament elèctric a Torregrossa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-19611/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir un expedient informatiu a la companyia responsable dels talls de subministrament elèctric a Torregrossa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-19612/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la normativa aplicable per part de la companyia que subministra l’energia elèctrica a Torregrossa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-19613/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips per a enregistrar les dades relatives als talls de subministrament elèctric de què disposa la companyia que subministra l’energia elèctrica a Torregrossa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-19614/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes per la praxi de la institució col·laboradora d’integració familiar Fundació Casa Sant Josep, de Tarragona
	Tram. 314-19615/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desigualtat social com a problema per al millorament dels resultats educatius
	Tram. 314-19616/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les desigualtats en el rendiment escolar segons l’origen social i el nivell socioeconòmic
	Tram. 314-19617/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de les desigualtats educatives
	Tram. 314-19618/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el fracàs escolar entre els alumnes de nivell socioeconòmic baix
	Tram. 314-19619/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència en els resultats de les proves PISA entre els alumnes autòctons i els d’origen immigrat
	Tram. 314-19620/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que reben els centres educatius de màxima complexitat
	Tram. 314-19621/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en la construcció del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-19622/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-19623/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’agrupar les oficines de la Generalitat a l’edifici que ocupa el Centre Penitenciari de Tarragona
	Tram. 314-19624/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament previst per al Centre Penitenciari Obert de Tarragona
	Tram. 314-19625/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes previstos pel Departament de Justícia a Tarragona
	Tram. 314-19626/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’inversions del Departament de Justícia a Tarragona
	Tram. 314-19627/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi d’impacte ambiental del projecte de construcció del magatzem central de residus nuclears de Villar de Cañas (Castella - la Manxa)
	Tram. 314-19628/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les rutes que hauran de seguir els residus de les centrals nuclears catalanes per a fer cap al magatzem central de Villar de Cañas (Castella - la Manxa)
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