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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el text d’una nadala cantada a l’Escola Carme-Vedruna, de 
Manlleu
Tram. 314-18462/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels bombers voluntaris
Tram. 314-18467/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a millorar les condicions laborals i l’equipament 
dels bombers voluntaris
Tram. 314-18468/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
productes financers per a emprenedors joves
Tram. 314-18479/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació relativa al tancament imminent de l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-18651/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regulació de l’ús de dispositius de telefonia mòbil als centres 
educatius el curs 2015-2016
Tram. 314-18652/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
defensa del president de la Generalitat, de la vicepresidenta 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals i de la 
consellera d’Ensenyament en els judicis derivats de la que-
rella que va presentar la Fiscalia pel procés participatiu del 9 
de novembre de 2014
Tram. 314-18657/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels beneficiaris de la renda mínima d’inserció que 
no perceben aquesta renda i no poden accedir a l’ajut esta-
tal per als desocupats de llarga durada
Tram. 314-18659/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona
Tram. 314-18686/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a projectes d’emprenedors a Barcelona del 
2009 ençà
Tram. 314-18779/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que van ingressar en centres peniten-
ciaris de Barcelona el 2014
Tram. 314-18789/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar-
celona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-18805/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ruta i el calendari previstos per a la connexió dels tramvies 
de Barcelona
Tram. 314-18809/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis econòmics relatius al transport públic elaborats 
el 2014
Tram. 314-18810/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de separació dels dos sentits de circulació a la car-
retera C-58
Tram. 314-18933/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’actuacions a la carretera C-17
Tram. 314-19022/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Berga
Tram. 314-19072/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19073/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de protecció oficial administrats 
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per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19074/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19075/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Berga
Tram. 314-19076/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de locals administrats per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 314-19077/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de locals administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 314-19078/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Vilafranca del Pe-
nedès
Tram. 314-19079/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licitants pendents de l’adjudicació d’un 
habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Berga
Tram. 314-19084/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licitants pendents de l’adjudicació d’un 
habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 314-19085/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licitants pendents de l’adjudicació d’un 
habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19086/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants pendents de l’adjudicació d’un habi-
tatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 314-19087/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vacant de la Subdirecció General de Programes de Rehabi-
litació i Sanitat
Tram. 314-19392/10
Resposta del Govern p. 16

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la prohibició d’entrar banderes de Palestina i pan-
cartes en àrab al partit de bàsquet entre el FC Barcelona i el 
Maccabi Tel Aviv del 12 de març de 2015
Tram. 311-02178/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la intervenció en la prohibició d’entrar banderes de 
Palestina i pancartes en àrab al partit de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Maccabi Tel Aviv del 12 de març de 2015
Tram. 311-02179/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a prohibir l’entrada de banderes de 
Palestina i pancartes en àrab al partit de bàsquet entre el FC 
Barcelona i el Maccabi Tel Aviv del 12 de març de 2015
Tram. 311-02180/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la prohibició d’entrar banderes de Palestina i pan-
cartes al partit de bàsquet entre el FC Barcelona i el Macca-
bi Tel Aviv del 12 de març de 2015 per motius d’idioma
Tram. 311-02181/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible prohibició d’entrar banderes de Catalu-
nya i pancartes en català en un esdeveniment esportiu
Tram. 311-02182/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre si el fet de dur una bandera palestina o una pan-
carta en àrab pressuposa un comportament incívic o violent
Tram. 311-02183/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre si s’ha rebut d’algun organisme vinculat a l’Estat 
d’Israel el suggeriment de prohibir la bandera palestina o 
pancartes en àrab
Tram. 311-02184/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model de protecció civil
Tram. 311-02226/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals no ha elaborat un projecte de 
llei de protecció civil
Tram. 311-02227/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els ingressos obtinguts pel gravamen de protecció 
civil el 2014
Tram. 311-02228/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la part dels ingressos obtinguts pel gravamen 
de protecció civil del 2014 dedicada al pressupost de pro-
tecció civil
Tram. 311-02229/10
Anunci p. 20
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius pels quals no s’han instal·lat sirenes 
d’avís a la població els darrers quatre anys
Tram. 311-02230/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el manteniment de les sirenes d’avís a la població
Tram. 311-02231/10
Anunci p. 20

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de la concessió per a la construcció, conserva-
ció i explotació de les autopistes C-31, C-32 i C-33
Tram. 314-19943/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bonificacions de peatges del programa «ecoviaT» per a vehi-
cles de baixa emissió
Tram. 314-19944/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concurs per al servei d’atenció i gestió de trucades d’urgèn-
cia 112 a Reus
Tram. 314-19945/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els tests sanguinis predictors de la malaltia d’Alzheimer que 
analitzen les lipoproteïnes
Tram. 314-19946/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
registre del càncer del 1980 ençà i les previsions de culmi-
nació
Tram. 314-19947/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les unitats clíniques de fatiga crònica i fibromiàlgia del 2006 
ençà
Tram. 314-19948/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol clínic per a la prevenció, el diagnòstic i el tracta-
ment de l’hepatitis C
Tram. 314-19949/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper dels professionals d’infermeria en els programes de 
salut als centres d’ensenyament de primària i secundària
Tram. 314-19950/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la normativa europea i de la nova llei estatal de 
contractes en la contractació en el sector sanitari
Tram. 314-19951/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
investigació de la contaminació del Llobregat
Tram. 314-19952/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació dels rius del 2000 ençà
Tram. 314-19953/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses en concurs de creditors del 2003 ençà
Tram. 314-19954/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls de l’aigua de l’Agència de Salut Pública a la zona de 
Flix (Ribera d’Ebre) en el període 2010-2014
Tram. 314-19955/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fibroescans que hi ha als hospitals i sobre les 
llistes d’espera amb relació al diagnòstic i el tractament de 
l’hepatitis C
Tram. 314-19956/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís de finançament d’Agrotecnio
Tram. 314-19957/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
avaluacions fetes a Agrotecnio perquè sigui reconegut com 
a centre adherit a Cerca
Tram. 314-19958/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dimissió del director d’Agrotecnio
Tram. 314-19959/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà-
ries i Agrotecnio
Tram. 314-19960/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’implantació de la gratuïtat de la ronda de Manresa 
per a dues sortides i entrades de la carretera C-16
Tram. 314-19961/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució adequada per a reduir la circulació i el risc d’acci-
dents a la carretera C-55
Tram. 314-19962/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa de les obres de la carretera B-40 entre Viladecavalls 
i Olesa de Montserrat
Tram. 314-19963/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió entre les carreteres B-40 i C-55 i les propostes per 
a evitar que els vehicles entrin a Olesa de Montserrat
Tram. 314-19964/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació del jutge Santiago Vidal al Govern
Tram. 314-19965/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació de tres assessors a proposta d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Tram. 314-19966/10
Formulació p. 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la reducció de l’import dels ajuts coneguts com a 
«diners de butxaca»
Tram. 314-19967/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les obres de la farmàcia metropolitana de l’Institut 
Català d’Oncologia
Tram. 314-19968/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de les obres de la farmàcia metropolitana de 
l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19969/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que han col·laborat en les obres de la farmàcia me-
tropolitana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19970/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de finançament de les obres de la farmàcia me-
tropolitana de l’Institut Català d’Oncologia assumit per cada 
entitat col·laboradora
Tram. 314-19971/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de finançament de les obres de la farmàcia 
metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia assumit pel 
Govern
Tram. 314-19972/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi de paradigma en la relació amb els proveïdors del 
Departament de Salut anunciat arran de la inauguració de la 
farmàcia metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19973/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
selecció i els mecanismes de control dels proveïdors de la 
farmàcia metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19974/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a seleccionar els convidats a l’acte d’inauguració 
de les noves urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19975/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no convidar els grups parlamentaris ni els pro-
fessionals a l’acte d’inauguració de les noves urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19976/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reordenació de serveis arran de la posada en funcionament 
de les noves urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19977/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions previstes en l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19978/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de millorament de les instal·lacions previstes per 
al 2015 a l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19979/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions en reposició i renovació de tecnologia previstes 
per al 2015 a l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19980/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la titularitat pública del laboratori de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19981/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places d’aparcament de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19982/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació dels espais d’aparcament gratuïts de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19983/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
titularitat dels solars del voltant de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge
Tram. 314-19984/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de places d’aparcament gratuïtes de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge
Tram. 314-19985/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació del servei d’urgències de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge amb sales d’operacions i serveis de reanimació
Tram. 314-19986/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de l’espai de l’antic servei d’urgències de l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge i el pressupost de les obres que 
s’hi fan
Tram. 314-19987/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dimissió del cap del Servei de Radiologia de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge
Tram. 314-19988/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat quirúrgica programada que es fa a la tarda a l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19989/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
intervencions quirúrgiques de l’àrea de referència de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge que s’han derivat a altres cen-
tres sanitaris
Tram. 314-19990/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
proves diagnòstiques de l’àrea de referència de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge que s’han derivat a altres centres 
sanitaris
Tram. 314-19991/10
Formulació p. 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost de la segona fase d’obres del nou edifici del ser-
vei d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19992/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària i la despesa executada del Pla de 
reposició de material quirúrgic i tecnològic de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge del 2010 al 2014
Tram. 314-19993/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària per al 2015 del Pla de reposició de 
material quirúrgic i tecnològic de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge
Tram. 314-19994/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte Delta de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19995/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recomanació a les escoles d’utilitzar propaganda de Con-
vergència i Unió per a les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-19996/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
responsabilitats per la recomanació a les escoles d’utilitzar 
propaganda de Convergència i Unió per a les eleccions mu-
nicipals de Tarragona
Tram. 314-19997/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible obertura d’un expedient sobre la recomanació a les 
escoles d’utilitzar propaganda de Convergència i Unió per a 
les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-19998/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els professionals que van recomanar a les escoles d’utilitzar 
propaganda de Convergència i Unió per a les eleccions mu-
nicipals de Tarragona
Tram. 314-19999/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rectificació de la recomanació a les escoles d’utilitzar propa-
ganda de Convergència i Unió per a les eleccions municipals 
de Tarragona
Tram. 314-20000/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilització a les escoles de la propaganda de Convergència i 
Unió per a les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-20001/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda d’informació dels professionals de les escoles so-
bre la recomanació d’utilitzar propaganda de Convergència i 
Unió per a les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-20002/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda d’informació dels pares sobre la recomanació a 
les escoles d’utilitzar propaganda de Convergència i Unió 
per a les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-20003/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda d’informació dels mitjans de comunicació sobre la 
recomanació a les escoles d’utilitzar propaganda de Con-
vergència i Unió per a les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-20004/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramesa al Camp d’Aprenentatge de Tarragona de propa-
ganda de Convergència i Unió per a les eleccions municipals
Tram. 314-20005/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trameses a les escoles de propaganda de Con-
vergència i Unió per a les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-20006/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramesa de la col·lecció de cromos «Tarragonins. Personat-
ges de les nostres comarques» als centres educatius
Tram. 314-20007/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abast de la planificació territorial per a concertar noves pla-
ces de residència per a gent gran
Tram. 314-20008/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a gent gran que es pre-
veu concertar amb la planificació territorial
Tram. 314-20009/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
territoris d’alta prioritat per a concertar places de residència 
per a gent gran
Tram. 314-20010/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a prioritzar territoris per a concertar places de re-
sidència per a gent gran
Tram. 314-20011/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) en els 
territoris d’alta prioritat per a concertar places de residència 
per a gent gran
Tram. 314-20012/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Pla de treball del Consell de Relacions Laborals 
per al 2015 per a incorporar al mercat laboral persones amb 
capacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20013/10
Formulació p. 44
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el text d’una nadala cantada a l’Escola 
Carme-Vedruna, de Manlleu
Tram. 314-18462/10

Resposta del Govern
Reg. 111062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18462/10 us 
informo del següent:

La corranda objecte de polèmica va ser retirada i no 
es va cantar públicament. A més la direcció del centre 
es va reunir amb les famílies ofeses, va emetre un co-
municat demanat disculpes, i va informar degudament 
tant al Consell Escolar com a l’Associació de Mares i 
Pares del centre.

El Patronat titular de la institució vetlla pel compli-
ment dels acords adquirits. En conseqüència, el De-
partament d’Ensenyament considera que la situació ja 
ha estat solucionada.

Barcelona, 23 de març de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 314-18467/10

Resposta del Govern
Reg. 111027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18467/10 i 
314-18468/10, us informo del següent:

Amb relació als bombers voluntaris de Catalunya, el 
model vigent no s’ha modificat en cap aspecte en els 
darrers anys, amb l’única excepció de la reforma par-

cial del reglament de bombers voluntaris que ha es-
tat negociada amb el Consell de Bombers Voluntaris. 
Aquesta reforma es materialitza amb el Decret 8/2015, 
de 27 de gener, pel qual s’aprova el Reglament del Cos 
de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya 
i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generali-
tat de Catalunya, publicat el 30 de gener de 2015 al 
DOGC número 6800.

El nou decret deroga i substitueix el Decret 246/1996, 
de 5 de juliol, i s’ha elaborat amb la màxima parti-
cipació del Consell de Bombers Voluntaris i fent-ne 
l’oportuna difusió per tal que les persones interessa-
des poguessin fer les observacions que consideressin 
oportunes.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments continua treballant amb el Consell 
per millorar el model. Així, s’han creat dos grups de 
treball que abordaran, d’una banda, l’àmbit de convo-
catòries de bombers voluntaris i, de l’altra, l’estudi de 
possibles models futurs.

Pel que fa als mitjans, s’està fent esforços per millorar 
els materials i l’equipament tant de bombers voluntaris 
com de bombers funcionaris.

Barcelona, 23 de març de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a millorar les condi-
cions laborals i l’equipament dels bombers 
voluntaris
Tram. 314-18468/10

Resposta del Govern
Reg. 111027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18467/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els productes financers per a empre-
nedors joves

Tram. 314-18479/10

Resposta del Govern

Reg. 111074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18479/10 us 
informo del següent:

La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa 
i Treball Autònom disposa dels següents productes fi-
nancers per donar suport a l’emprenedoria i l’activitat 
empresarial de microempreses i autònoms i per recol-
zar les necessitats financeres de cooperatives i empre-
ses de l’economia social:

a) Línia de finançament d’economia social i coope-
rativa. Ajuts en forma de garantia per al finançament 
d’empreses socials.

b) Línia de finançament de l’economia cooperativa. 
Ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics 
per al finançament de cooperatives, federacions de co-
operatives i societats laborals.

c) Ajuts en forma de garantia per al finançament em-
presarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mit-
janes empreses.

d) Subvencions per al finançament dels interessos de 
préstecs per a la capitalització de cooperatives i de so-
cietats laborals.

Els emprenedors joves, poden resultar beneficiaris 
d’aquests ajuts; de manera indirecta, en tant que el 
finançament a les empreses beneficia indirectament 
als joves que en formin part, o bé de manera direc-
ta, en tant que els emprenedors beneficiaris de la línia 
d’avals d’autònoms i microempreses i d’ajuts per la ca-
pitalització de cooperatives i societats laborals siguin 
joves.

a) Ajuts en forma de garantia per al finançament d’em-
preses socials

Es tracta d’ajuts en forma de garantia per al finança-
ment de les empreses d’economia social. Els crèdits es 
poden destinar a les tipologies de projectes següents:

– préstecs per al finançament d’inversió en actius fi-
xos, immobilitzat material o immaterial

– préstecs per a capitalització d’empreses

– préstecs per a necessitats de circulant

– préstecs per a compromisos de pagament per a con-
tractes del sector públic

Poden ser beneficiaris dels ajuts qualsevol empresa de 
l’economia social, concretament:

– les empreses que tinguin forma de societat coopera-
tiva, incloent-hi les agràries

– les societats laborals

– les federacions de cooperatives

– les societats agràries de transformació

– les empreses d’inserció, els centres especials de tre-
ball, i les entitats promotores d’aquests, en tant que 
empreses que actuen en el mercat protegit de treball i 
que tenen com a objectiu la integració laboral de per-
sones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social,

– les persones físiques, en cas d’aportació de capital 
a entitats amb algunes de les formes jurídiques ante-
riors,

– les fundacions i les associacions que realitzin una 
activitat econòmica, inscrites al Registre d’entitats, 
serveis i establiments de serveis socials (RESES) del 
Departament de Benestar Social i Família. Es trac-
ta d’una línia de finançament basada en préstecs que 
atorga l’ICF amb garantia del Departament d’Empresa 
i Ocupació. Poden ser beneficiaris les cooperatives, els 
centres especials de treball, les empreses d’inserció i 
les associacions i fundacions amb activitat econòmica.

Aquesta línia està concebuda per a operacions d’in-
versió en immobilitzat (de 30.000 fins a 1.000.000 € 
ampliables), circulant (de 30.000 fins a 100.000 € am-
pliable el límit superior) compromisos de pagament de 
contractes del sector públic (de 30.000 fins a 300.000 €) 
i per a operacions de capitalització de més de 100.000 € 
(de 10.000 fins a 60.000 € per beneficiari del préstec 
ampliables)

b) Ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics 
per al finançament de cooperatives, federacions de co-
operatives i societats laborals

Es tracta d’ajuts en forma d’avals financers, tècnics i 
econòmics per contribuir a la millora de la competiti-
vitat de les cooperatives i de les societats laborals ca-
talanes, i les seves federacions, en el seu finançament.

L’ajut consisteix en la subscripció del 4% de l’import 
de l’aval financer econòmic, i de l’1% en cas de l’aval 
tècnic, en forma de capital de l’empresa AVALIS de 
Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital 
obligatòria que han de realitzar els sol·licitants.

En poden ser beneficiaris les cooperatives inscrites al 
Registre General de Cooperatives de Catalunya, i fe-
derades a les corresponents federacions, les federaci-
ons de cooperatives de Catalunya, les societats labo-
rals inscrites als registres corresponents, federades i 
amb domicili o centre de treball a Catalunya.
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c) Ajuts en forma de garantia per al finançament em-
presarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mit-
janes empreses.

Es tracta d’ajuts en forma de garantia per al finança-
ment de projectes d’emprenedors, autònoms i micro, 
petites i mitjanes empreses. Els crèdits poden finan-
çar tant despeses d’inversió com despeses de circu-
lant amb un import mínim de 10.000 € i màxim de 
100.000 €.

Les condicions de les operacions són les següents:

Euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins a 5,75 
punts.

Termini de 5 anys, inclosos 2 de carència.

L’Institut Català de Finances assumirà la garantia d’un 
70% del principal viu.

Comissió d’obertura del 0,5 % de l’import del préstec.

Pot beneficiar-se dels ajuts qualsevol empresa consti-
tuïda com a persona autònoma, micro, petites i mitja-
nes empreses (de l’àmbit del comerç) amb seu social o 
activitat a Catalunya.

La Direcció General de Comerç, mitjançant el Con-
sorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
(CCAM), gestiona les sol·licituds de les micro, petites 
i mitjanes empreses que tinguin per objecte activitats 
del sector comerç; la Direcció General d’Economia 
Social i Cooperatives i Treball Autònom (DGESCTA) 
gestiona les sol·licituds dels autònoms i les microem-
preses l’activitat de les quals no sigui comerç.

d) Subvencions per al finançament dels interessos de 
préstecs per a la capitalització de cooperatives i de so-
cietats laborals.

Aquesta línia de subvenció té per objecte reduir fins a 
5 punts els interessos de préstec destinats a capitalitzar 
les cooperatives i societats laborals amb l’atorgament 
d’un ajut d’un màxim de 1.500,00 €.

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les perso-
nes físiques o jurídiques, que siguin socis o sòcies, o 
bé, que s’incorporin com a sòcies a una cooperativa 
o una societat laboral, que hagin subscrit un préstec 
per a fer una nova aportació a capital social no retri-
buïda. Aquesta línia subvenciona els interessos dels 
préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les 
societats laborals

Els recursos econòmics que tenen cada un d’aquests 
productes financers són els següents:

a) Ajuts en forma de garantia per al finançament d’em-
preses socials.

L’import disponible de la convocatòria del 2014 i, per 
tant, de la garantia de les operacions que es podran dur 
a terme dins d’aquesta línia ascendeix a 7.447.548,97 €.

b) Ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econò-
mics per al finançament de cooperatives, federacions 
de cooperatives i societats laborals.

L’import màxim de la convocatòria el 2014 és de 
440.800 €.

c) Ajuts en forma de garantia per al finançament em-
presarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mit-
janes empreses

L’import màxim de la convocatòria en el 2014 esta-
bleix la sol·licitud de préstecs fins a 24.064.707 €, atès 
que es garanteixen el 70% de les operacions, l’import 
de les garanties ascendeix fins als 16.845.295 €.

d) Subvencions per al finançament dels interessos de 
préstecs per a la capitalització de cooperatives i de so-
cietats laborals.

L’import màxim de la convocatòria el 2014 ha estat de 
50.000 €.

No és possible comptabilitzar el número de joves be-
neficiats pels ajuts al finançament de microempreses i 
empreses de l’economia social i cooperatives. Les esti-
macions es realitzen sobre número d’empreses, no so-
bre les característiques de les persones que les com-
posen.

Pel que fa a les dades del número de joves autònoms 
que han obtingut ajuts en forma de garantia pels seus 
projectes empresarials, en data 9 de gener de 2015, hi 
ha comptabilitzat 27 projectes aprovats d’autònoms, 3 
dels quals són projectes liderats per joves menors de 
25 anys. A la convocatòria 2013 es van aprovar 52 sol-
licituds d’autònoms 6 dels quals eren joves menors de 
25 anys.

Pel que fa a les subvencions per al finançament dels in-
teressos de préstecs per a la capitalització de coopera-
tives i de societats laborals, van rebre els ajuts 20 joves 
durant el 2013 i 31 joves durant el 2014.

Barcelona, 23 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació relativa al tancament im-
minent de l’Escola Vilamagore, de Sant Pere 
de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-18651/10

Resposta del Govern
Reg. 111063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18651/10 us 
informo del següent:

L’escola Vilamagore continuarà escolaritzant els 
alumnes les famílies que opten per seguir-hi els estu-
dis d’educació primària a l’Escola Vilamagore.

Barcelona, 23 de març de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la regulació de l’ús de dispositius de 
telefonia mòbil als centres educatius el curs 
2015-2016
Tram. 314-18652/10

Resposta del Govern
Reg. 111064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18652/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst donar ins-
truccions als centres educatius per tal que en el marc 
de l’autonomia de centre regulin l’ús dels dispositius 
mòbils (telèfons, tauletes, ordinadors portàtils), i ho fa-
cin esperonant els alumnes a fer-ne un ús responsable, 
inserit en l’adquisició de competències socials, i en 
l’adquisició de competències digitals definides en els 
documents «Competències bàsiques de l’àmbit digi-
tal. Educació primària» i «Competències bàsiques de 
l’àmbit digital. Educació secundària», publicats l’any 
2013 en format digital pel Departament d’Ensenya-
ment. En particular les corresponents a la dimensió de 
ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital.

Per a l’adquisició de les competències digitals defini-
des en els documents citats no és necessari que cada 

alumne disposi del seu propi smartphone o tauleta, 
són suficients els equipaments de què actualment dis-
posen els centres.

Tot i això no es pot obviar que existeix una àmplia uti-
lització dels telèfons mòbils per part dels adolescents. 
Ho constata una enquesta de l’any 2014 de l’INE refe-
rida a les noies i nois espanyols d’entre 10 i 15 anys, 
que conclou que als 10 anys un 23,9% d’infants tenen 
telèfon mòbil, percentatge que creix amb l’edat, arri-
bant al 90,3% als 15 anys. Aquesta realitat s’ha de te-
nir molt present en els entorns educatius i aprofitar-la 
en benefici de la formació dels alumnes, que han d’es-
devenir ciutadans responsables i competents digital-
ment.

És nombrosa la documentació generada per inves-
tigadors, entitats i organismes sobre la utilització de 
les tecnologies mòbils en l’aprenentatge, l’anomenat 
«aprenentatge mòbil». Un dels més actius i rellevants 
és l’UNESCO

(http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/
m4ed/mobile-learning-resources/unescomobilelear-
ningseries/)

Algunes de les principals aportacions de l’aprenentat-
ge mòbil son les següents:

– L’accés immediat a quantitats ingents d’informació 
facilita l’aprenentatge en qualsevol lloc i en qualsevol 
moment

– Les tecnologies mòbils faciliten l’aprenentatge per-
sonalitzat, proporcionant indicadors de progrés imme-
diats a professors i alumnes, que poden permetre de-
tectar, diagnosticar i corregir amb rapidesa dificultats 
de comprensió i millorar, així, els aprenentatges.

– Constitueixen un suport a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, atès que ja actualment els dispo-
sitius mòbils poden integrar tecnologies d’ampliació 
de text, transcripció de veu, lectura de textos i també 
detecció de la ubicació.

– El treball col·laboratiu també resulta potenciat per 
les tecnologies mòbils. Com també ho resulta l’apre-
nentatge continu. Així mateix, l’accés a la informa-
ció i als materials propis tant dins com fora l’aula i en 
qualsevol moment contribueix a apropar l’aprenentat-
ge formal i el no formal.

El programa mSchools, impulsat per la Mobile World 
Capital Barcelona amb la participació de la Genera-
litat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la 
GSMA, té l’objectiu de promocionar la utilització de 
les tecnologies mòbils com a element de millora per al 
sistema educatiu. Les actuacions endegades fins ara: 
els Premis Mobile Learning, l’assignatura Mobilitzem 
la Informàtica i el projecte Mobile History Map, de 
treball col·laboratiu amb solucions mòbils en l’àmbit 
de les Humanitats per a crear per part dels alumnes 
contingut relatiu a punts d’interès propers al seu cen-

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learning-resources/unescomobilelearningseries/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learning-resources/unescomobilelearningseries/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learning-resources/unescomobilelearningseries/
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tre educatiu, han generat un extraordinari interès en 
alumnes i professorat i estan donant resultats altament 
positius quant a participació, implicació d’alumnes i 
professorat i adquisició de competències digitals.

Barcelona, 23 de març de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la defensa del president de la Gene-
ralitat, de la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals i de la 
consellera d’Ensenyament en els judicis de-
rivats de la querella que va presentar la Fis-
calia pel procés participatiu del 9 de novem-
bre de 2014
Tram. 314-18657/10

Resposta del Govern

Reg. 111024 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-18657/10, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria de Govern.

Barcelona, 24 de març de 2015 

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita amb número de trami-
tació: 314-18657/10

El Govern de la Generalitat, en l’exercici de les seves 
funcions, té la facultat d’escollir el mitjà a través del 
qual s’exerceix jurídicament la defensa dels seus in-
teressos. En aquest sentit, el Gabinet Jurídic exerceix 
aquesta funció quan així se li sol·licita i, lògicament, 
sempre que el procés judicial correspongui a actuaci-
ons realitzades en l’exercici de l’acció de Govern.

Davant la querella presentada per la Fiscalia en rela-
ció amb el procés participatiu del 9 de novembre de 
2014, la defensa s’exerceix amb caràcter personal per 
a cadascuna de les persones afectades amb la coordi-
nació que s’escaigui amb els serveis jurídics de la Ge-
neralitat.

En relació amb aquest cas, la Generalitat de Catalunya 
no ha subscrit cap acord ni ha dut a terme una contra-

ctació amb la persona a qui fa referència el text de la 
pregunta.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la situació dels beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció que no perceben 
aquesta renda i no poden accedir a l’ajut es-
tatal per als desocupats de llarga durada
Tram. 314-18659/10

Resposta del Govern
Reg. 111075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18659/10 us 
informo del següent:

1. La situació descrita en l’enunciat actualment no es 
pot produir, atès que totes les persones que tenen va-
lorada favorablement l’accés a la prestació econòmica, 
reben d’immediat la resolució aprovatòria i entren en 
nòmina el mes següent pel seu pagament. Per tant, no 
hi ha diferiment entre les dates de valoració favorable 
d’accés a l’RMI i la percepció de la corresponent pres-
tació. Això és així des de novembre de 2013, mes en el 
qual va desaparèixer la llista d’espera per entrar a per-
cebre la prestació.

2. Tal i com s’ha comentat en el paràgraf precedent no 
hi ha cap supòsit en aquesta situació, per tant, valorem 
positivament haver resolt la llista d’espera el novembre 
de 2013 i els increments de dotació a l’RMI dels anys 
2014 i 2015.

3. Cap persona es troba en aquesta situació tal i com 
s’ha informat en les respostes precedents.

4. No procedeix cap solució perquè el problema no 
existeix actualment. No hi ha cap persona en aquesta 
situació descrita.

5. Actualment, tal i com hem manifestat anteriorment, 
tan aviat com es valora positivament l’accés a la pres-
tació RMI es comença a percebre-la.

Barcelona, 23 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de carnets de pensionista 
en circulació a Barcelona
Tram. 314-18686/10

Resposta del Govern

Reg. 111066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18686/10 us 
informo del següent:

Remetem al diputat a la resposta donada a la pregunta 
escrita amb número de tramitació 314-13944/10.

Barcelona, 24 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern

Reg. 111076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18779/10 us 
informo del següent:

Durant el segon semestre de 2014 s’han concedit 9 
subvencions a entitats beneficiàries del Programa 
Consolida’t per a la realització d’activitats de suport 
a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del tre-
ball autònom. Aquestes subvencions preveuen la parti-
cipació en activitats d’assessorament i formació de 252 
autònoms i l’import atorgat als nou projectes ha estat 
de 417.780 €.

Pel que fa a les subvencions atorgades a la ciutat de 
Barcelona en el marc del Programa Integral de Fo-
ment de l’Emprenedoria, de la Xarxa Catalunya Em-
prèn, no s’han atorgat ajuts a projectes d’emprenedoria 
a la ciutat de Barcelona. La Xarxa Catalunya Emprèn 
disposa de més de 100 entitats col·laboradores arreu de 
Catalunya que presten serveis d’assessorament i for-
mació a les persones emprenedores i té cobertura tam-
bé a la ciutat de Barcelona.

D’altra banda, des de la Direcció General d’Indústria i 
ACCIÓ s’han atorgat 9 ajuts a projectes emprenedors 
sorgits a la ciutat de Barcelona durant el segon semes-
tre de l’any 2004, dintre de la línia d’ajuts del Pla Es-
print del Programa Start-Up Catalonia.

Pel que fa a l’evolució del nombre d’ajuts atorgats a 
projectes emprenedors sorgits a la ciutat de Barcelona 
entre els anys 2008 i 2014 ens remeten a la resposta 
donada a la pregunta 314-14101/10.

Durant el segon semestre de 2014 no s’han signat 
acords ni convenis entre el Govern de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol dels seus orga-
nismes municipals per tal de fomentar l’activitat em-
prenedora a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 23 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que van in-
gressar en centres penitenciaris de Barce-
lona el 2014
Tram. 314-18789/10

Resposta del Govern
Reg. 110835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18789/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 19 de març 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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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in-
fraestructures del transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona amb 
relació als projectes sectorials de la línia 9 
del metro
Tram. 314-18805/10

Resposta del Govern
Reg. 111067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18805/10 us 
informo del següent:

El Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic 
Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-
2020, aprovat pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat el 2013, es troba disponible al web de l’ATM. El 
Pla inclou un informe detallat de l’estat d’execució de 
les actuacions.

Durant el primer semestre de 2016 es preveu la posada 
en servei d’escales mecàniques, ascensors i sistemes 
de peatge en el tram: Aeroport T1 - Zona Universitària 
de l’L9. El calendari per a l’execució de les obres que 
resten pendents s’establirà en funció de la disponibili-
tat pressupostària.

Durant el 2014 la inversió a la línia 9 en l’execució 
d’ascensors, escales mecàniques i sistemes de peatge 
ha estat de 11,16 M€.

L’estimació de la inversió prevista per a la finalització 
dels treballs de la línia 9 corresponents a ascensors, es-
cales mecàniques i sistemes de peatge és de 144,88 M€ 
(IVA no inclòs).

Barcelona, 17 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 111068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18809/10 us 
informo del següent:

Remetem al diputat a la resposta donada a la pregunta 
escrita amb número de tramitació 314-14162/10.

Barcelona, 24 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els estudis econòmics relatius al 
transport públic elaborats el 2014
Tram. 314-18810/10

Resposta del Govern
Reg. 111069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18810/10 us 
informo del següent:

Els estudis econòmics sobre el transport realitzats du-
rant l’any 2014 han estat els següents:

– Observatori de costos del transport de mercaderies 
per carretera a Catalunya. Butlletí de transports 68, 
abril 2014. (Dades segon semestre 2013).

– Observatori de costos del transport discrecional de 
viatgers a Catalunya. Butlletí de transports 69. (Dades 
any 2013).

– Observatori de costos del transport de mercaderies 
per carretera a Catalunya. Butlletí de transports 70, se-
tembre 2014 (Dades primer semestre 2014).

Aquests estudis s’han realitzat internament i no han 
generat despeses directes.

Aquestes publicacions es poden consultar al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat (www.gencat.
cat/territori).

Barcelona, 17 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

http://www.gencat.cat/territori
http://www.gencat.cat/territori
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de separació dels dos sen-
tits de circulació a la carretera C-58

Tram. 314-18933/10

Resposta del Govern

Reg. 111070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-18933/10 us 
informo del següent:

Actualment està en fase d’acabament el projecte de 
millora de la seguretat viària de la C-58 a Vacarisses, 
que considera la separació dels dos sentits de circula-
ció, en els trams on és tècnicament viable, mitjançant 
una barrera central de formigó.

Es preveu licitar les obres el primer semestre de 2015.

Barcelona, 24 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’actuacions a la carrete-
ra C-17

Tram. 314-19022/10

Resposta del Govern

Reg. 111071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-19022/10 us 
informo del següent:

Es preveu continuar actuant a la C-17, mitjançant ope-
racions de conservació ordinària, per tal de mantenir 
els paràmetres de la calçada.

A més, i d’acord amb els estudis de tipus geotècnic re-
alitzats, sondejos o assaigs de laboratori, s’ha impulsat 
la redacció d’un projecte que preveurà el sanejament, 
la substitució per material no expansiu i la millora del 
drenatge, que és la solució que ofereix millors garan-
ties de funcionament. En tot cas, però, es requeriran 
estudis complementaris per determinar l’abast de l’ac-
tuació.

Un cop redactat el projecte, es podrà programar l’exe-
cució de les obres corresponents.

Barcelona, 24 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Berga

Tram. 314-19072/10

Resposta del Govern

Reg. 111072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-19072/10 a 314-19075/10 i 314-19084/10 a 314-
19087/10, amb les següents consideracions:

L’Incasòl no gestiona els habitatges patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya.

El nombre d’habitatges amb protecció oficial (HPO) 
que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
que es troben buits a les ciutats de Berga, Cerdanyola 
del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Pe-
nedès i el nombre de persones inscrites al Registre de 
sol·licitants d’HPO a aquests municipis són els que us 
relaciono al quadre annex.

Cal dir que des de l’inici del Pla de xoc habitatge, ini-
ciat per la Generalitat de Catalunya el setembre de 
2011, una de les prioritats del Govern ha estat la de mi-
llorar la gestió del seu parc d’habitatges. A conseqüèn-
cia d’això el nombre d’habitatges buits no ha deixat de 
disminuir i s’ha passat dels 3.264 habitatges buits de 
l’estoc d’habitatges gestionats per l’AHC al setembre 
de 2011 als pocs menys de mil actuals.

La ràtio d’ocupació dels HPO en els municipis de Ber-
ga, Cerdanyola del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia i Vi-
lafranca del Penedès és superior al 93%, excepte Ber-
ga que és de 77,7%.

També fem referència al fet que les comunicacions 
que es realitzen des de l’AHC a les persones inscri-
tes al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protec-
ció Oficial per a què optin a un procés d’adjudica-
ció d’HPO tenen una resposta molt baixa, inferior al 
15%. Aquest fet posa de manifest que no totes les 
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persones inscrites al RSHPO són persones amb ne-
cessitat urgent d’habitatge.

Barcelona, 24 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19073/10

Resposta del Govern
Reg. 111072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19074/10

Resposta del Govern
Reg. 111072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19075/10

Resposta del Govern
Reg. 111072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ins-
titut Català del Sòl a Berga

Tram. 314-19076/10

Resposta del Govern

Reg. 111073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-19076/10 a 314-19079/10, amb les següents consi-
deracions:

Us trameto, annexa, la informació sol·licitada.

Barcelona, 24 de març de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ins-
titut Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès

Tram. 314-19077/10

Resposta del Govern

Reg. 111073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19076/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ins-
titut Català del Sòl a Sant Sadurní d’Anoia

Tram. 314-19078/10

Resposta del Govern

Reg. 111073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19076/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ins-
titut Català del Sòl a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19079/10

Resposta del Govern
Reg. 111073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19076/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants pendents 
de l’adjudicació d’un habitatge de protecció 
oficial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Berga
Tram. 314-19084/10

Resposta del Govern
Reg. 111072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants pendents de 
l’adjudicació d’un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cer-
danyola del Vallès
Tram. 314-19085/10

Resposta del Govern
Reg. 111072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants pendents 
de l’adjudicació d’un habitatge de protecció 
oficial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19086/10

Resposta del Govern
Reg. 111072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants pendents de 
l’adjudicació d’un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Vila-
franca del Penedès
Tram. 314-19087/10

Resposta del Govern
Reg. 111072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vacant de la Subdirecció General de 
Programes de Rehabilitació i Sanitat
Tram. 314-19392/10

Resposta del Govern
Reg. 110836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 314-19392/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 16 de març 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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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la prohibició d’entrar bande-
res de Palestina i pancartes en àrab al partit 
de bàsquet entre el FC Barcelona i el Mac-
cabi Tel Aviv del 12 de març de 2015
Tram. 311-02178/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 109341 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern la decisió de prohibir l’entra-
da de banderes de Palestina i de pancartes escrites en 
àrab en el partit de bàsquet Barça-Maccabi de Tel Aviv 
del dia 12 de març de 2015?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la intervenció en la pro-
hibició d’entrar banderes de Palestina i pan-
cartes en àrab al partit de bàsquet entre el 
FC Barcelona i el Maccabi Tel Aviv del 12 de 
març de 2015
Tram. 311-02179/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 109342 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina intervenció ha tingut el Govern en la decisió 
de prohibir l’entrada de banderes de Palestina i pan-
cartes en àrab en el partit de bàsquet Barça-Maccabi?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a prohi-
bir l’entrada de banderes de Palestina i pan-
cartes en àrab al partit de bàsquet entre el 
FC Barcelona i el Maccabi Tel Aviv del 12 de 
març de 2015
Tram. 311-02180/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 109343 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Amb quins criteris s’ha adoptat la decisió de prohi-
bir la bandera de Palestina i pancartes escrites en àrab 
en el partit de bàsquet Barça-Maccabi?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA



8 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 532

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la prohibició d’entrar ban-
deres de Palestina i pancartes al partit de 
bàsquet entre el FC Barcelona i el Maccabi 
Tel Aviv del 12 de març de 2015 per motius 
d’idioma

Tram. 311-02181/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 109344 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern adaptada al respecte a la lliber-
tat d’expressió la prohibició en un partit de bàsquet de 
la bandera d’un país i de pancartes pel sol fet d’estar 
escrites en un determinat idioma?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible prohibició 
d’entrar banderes de Catalunya i pancartes 
en català en un esdeveniment esportiu

Tram. 311-02182/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 109345 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valoraria el Govern que en algun esdeveniment 
esportiu es decidís prohibir la bandera de Catalunya i 
les pancartes escrites en català?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre si el fet de dur una bandera 
palestina o una pancarta en àrab pressupo-
sa un comportament incívic o violent
Tram. 311-02183/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 109346 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que portar una bandera palesti-
na o una pancarta escrita en àrab pressuposa ser sospi-
tós de voler comportar-se se forma incívica o violenta?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre si s’ha rebut d’algun orga-
nisme vinculat a l’Estat d’Israel el suggeri-
ment de prohibir la bandera palestina o pan-
cartes en àrab
Tram. 311-02184/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 109347 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Ha rebut el Govern el suggeriment o la petició 
d’adoptar mesures per prohibir la bandera palestina o 
pancartes en àrab per part d’algun organisme vinculat 
a l’estat d’Israel?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model de protecció civil
Tram. 311-02226/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111660 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quin és el model de Protecció Civil del Govern ca-
talà?

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals no ha 
elaborat un projecte de llei de protecció civil
Tram. 311-02227/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111661 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius el Govern no ha elaborat el projecte 
de Llei de Protecció Civil?

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els ingressos obtinguts pel 
gravamen de protecció civil el 2014
Tram. 311-02228/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111662 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina quantitat ha ingressat el govern en concepte 
de gravamen de Protecció civil l’any 2014?

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la part dels ingressos ob-
tinguts pel gravamen de protecció civil del 
2014 dedicada al pressupost de protecció 
civil
Tram. 311-02229/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111663 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina part dels ingressos derivats del gravamen de 
Protecció civil del 2014 han estat dedicats al pressu-
post de Protecció civil?

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals no 
s’han instal·lat sirenes d’avís a la població 
els darrers quatre anys
Tram. 311-02230/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111664 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius el Departament d’Interior no ha 
instal·lat cap sirena com a sistema d’avís de la població 
durant els darrers quatre anys?

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment de les sire-
nes d’avís a la població
Tram. 311-02231/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111665 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.03.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines accions ha portat a terme la Direcció gene-
ral de Protecció Civil de manteniment de les sirenes 
instal·lades a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de la concessió per a la 
construcció, conservació i explotació de les 
autopistes C-31, C-32 i C-33
Tram. 314-19943/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 110778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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: 

Dies enrere el Govern de la Generalitat aprovava la 
modificació de la concessió administrativa per a la 
construcció, conservació i explotació de les autopistes 
Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló 
(C-33).

1. Considera el Govern que l’esmentat acord i el pro-
cediment d’aprovació de la nova infraestructura res-
pecta la Directiva 2011/92/UE d’avaluació d’impacte 
ambiental?

2. Considera el Govern que la pròrroga de la conces-
sió de l’explotació d’una autopista, i sense concurrèn-
cia, mitjançant acord de Govern, respecta la Directiva 
2014/23/UE i la resta de normes comunitàries sobre 
contractació pública?

Palau del Parlament, 23 de març de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les bonificacions de peatges del 
programa «ecoviaT» per a vehicles de baixa 
emissió
Tram. 314-19944/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del GP ICv-EUiA

Reg. 111025 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1. Quants vehicles s’han acollit a les bonificacions de 
peatges conegudes com «Ecoviat», el sistema creat 
perquè els vehicles de baixes emissions gaudeixin de 
peatges reduïts a autopistes de la Generalitat, durant 
cadascun dels anys 2012, 2013 i 2014 –desglossats per 
anys?

2. Quin és el import de les compensacions satisfetes 
als concessionaris d’autopistes de peatge a Catalunya 
en concepte d’abonament de les reduccions de peatges 
per a vehicles de baixes emissions conegut per «Eco-
viat», durant cadascun dels anys 2012, 2013 i 2014 –
desglossats per anys?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el concurs per al servei d’atenció i 
gestió de trucades d’urgència 112 a Reus
Tram. 314-19945/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 
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– Quina proposta fa el Departament de Salut-SEMSA 
en el concurs en curs per l’atenció telefònica del 112 
a Reus en relació a pressupost anual, anys de durada, 
objectius, nombre de personal, estabilitat contractual 
de 38,5 hores setmanals, reconversió en personal fix 
del personal eventual des 2010 de les empreses ara de 
Qualytel Arvato (grup Bertelsmann) i de les subroga-
des d’Atento?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tests sanguinis predictors de la 
malaltia d’Alzheimer que analitzen les lipo-
proteïnes
Tram. 314-19946/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina valoració fa AQUAS-Departament de Salut 
dels tests sanguinis predictors de l’Alzheimer que ana-
litzen lipoproteïnes?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el registre del càncer del 1980 ençà i 
les previsions de culminació
Tram. 314-19947/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-

ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina evolució ha seguit el registre de càncer de Ca-
talunya des 1980 a 2014 i previsions per culminar a tot 
Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les unitats clíniques de fatiga crònica i 
fibromiàlgia del 2006 ençà
Tram. 314-19948/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina ha sigut l’evolució de les unitats clíniques de 
Fatiga Crònica i Fibromalgia a cada regió sanitària i 
quina ha sigut l’activitat anual a cada una 2006-2014 
i previsions de cada una pel 2015?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol clínic per a la prevenció, 
el diagnòstic i el tractament de l’hepatitis C
Tram. 314-19949/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quin és la proposta de protocol clínic en relació a 
la Hepatitis C i el seu tractament i el seu cost i quina 
proposta del pla estratègic fa el Departament de Salut 
per la prevenció, diagnòstic precoç i guies clíniques de 
tractament paral·leles a la proposta Estat?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper dels professionals d’infer-
meria en els programes de salut als centres 
d’ensenyament de primària i secundària
Tram. 314-19950/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina és l’opinió del Departament de Salut i Ense-
nyament en relació al paper fonamental dels professi-
onals d’infermeria en els programes relacionals Salut i 
les escoles de primària i secundària i si considera que 
caldria assignar infermeria experta en Salut Escolar 
i Comunitària amb horari estable a totes les escoles, 
instituts amb seguiment d’escoles bressol, comparant 
amb països del món que tenen models consolidats in-
fermeria àmbit educatiu?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la normativa europea 
i de la nova llei estatal de contractes en la 
contractació en el sector sanitari
Tram. 314-19951/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quines són les iniciatives del Govern de la Genera-
litat-Departament de Salut en relació a la transposició 
de la normativa europea i la nova llei de contractes Es-
tat que permetria donar marc i seguretat jurídica a la 
contractació a Catalunya en el sector sanitari?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la investigació de la contaminació del 
Llobregat
Tram. 314-19952/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quins són els resultats de la investigació de la con-
taminació recent del riu Llobregat per part del Govern 
de la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació dels rius del 2000 
ençà
Tram. 314-19953/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111036 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina ha sigut l’evolució de la contaminació del 
rius de Catalunya subjectes en diferents punts per part 
del Govern de la Generalitat - Agència Salut Pública 
2000-2014, indicant diversos contaminants?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses en concurs de creditors 
del 2003 ençà
Tram. 314-19954/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina ha sigut l’evolució de les empreses amb con-
curs de creditors indicant població, nombre de treba-
lladors afectats per EROS, mediació del Departament 
de Treball 2003-2014?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els controls de l’aigua de l’Agèn-
cia de Salut Pública a la zona de Flix (Ribera 
d’Ebre) en el període 2010-2014
Tram. 314-19955/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 111038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada: 

– Quina ha sigut l’evolució dels controls aigua per part 
de l’Agència Salut Pública des 2010-2014 en la zona de 
Flix on s’està fent extraccions dels fangs acumulats, 
indicant controls?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fibroescans que hi ha als 
hospitals i sobre les llistes d’espera amb re-
lació al diagnòstic i el tractament de l’hepa-
titis C
Tram. 314-19956/10

Formulació
Alba vergés i Bosch, del GP ERC

Reg. 111077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants fibroescans hi ha als hospitals de Catalunya?

– Quina és la llista d’espera per a poder saber el nivell 
de fibrosi de malalts amb el VHC? Per a cada àrea bà-
sica i hospital?

– Per tal de garantir l’accés a nous tractaments per 
l’Hepatitis C, quines mesures s’han pres des del Cat-
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Salut per a conèixer el nivell de fibrosi de les persones 
afectades en el menor temps possible i complir amb 
les guies clíniques de tractament?

– Quina és la llista d’espera des de l’Hospital de Mo-
llet per a fibroescan, amb molts pacients amb més de 
dos anys sense fer aquesta prova i donat que no en te-
nen i els han d’enviar a l’Hospital de la Vall d’Hebron?

Palau del Parlament, 23 de març de 2015 

Alba Vergés i Bosch
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís de finançament d’Agro-
tecnio
Tram. 314-19957/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del GP PPC

Reg. 111088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el compromís de la Generalitat en quant al 
finançament d’Agrotecnio?

– Quines transferències ha realitzat la Generalitat a 
Agrotecnio en virtut dels compromisos de la pregunta 
anterior?

– Quines són les raons –si és que n’hi ha– per les que 
la Generalitat ha deixat de realitzar o suspés les sub-
vencions a Agrotecnio?

Palau del Parlament, 23 de març de 2015 

Dolors López Aguilar
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les avaluacions fetes a Agrotecnio 
perquè sigui reconegut com a centre adhe-
rit a Cerca
Tram. 314-19958/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del GP PPC

Reg. 111089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Forma part Agrotecnio dels centres CERCA?

– Quines avaluacions s’han realitzat per a esser reco-
negut com a centre adherit a CERCA?

– Quines avaluacions resten pendents?

– Quins són els motius pels que encara s’han dut a ter-
me totes les avaluacions?

Palau del Parlament, 23 de març de 2015 

Dolors López Aguilar
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dimissió del director d’Agrotecnio
Tram. 314-19959/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del GP PPC

Reg. 111090 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern respecte la di-
missió del director d’Agrotecnio?

– I respecte al seu eventual rescat o substitut?

Palau del Parlament, 23 de març de 2015 

Dolors López Aguilar
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries i Agrotecnio
Tram. 314-19960/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del GP PPC

Reg. 111091 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la relació entre l’IRTA i Agrotecnio?

– Quin és el detall de les aportacions subscrites ha de 
fer l’IRTA a Agrotecnio?

– Quines aportacions financeres ha fet l’IRTA a Agro-
tecnio?

– Quines aportacions de personal investigador ha fer 
l’IRTA a Agrotecnio?

– Ha fet l’IRTA alguna altra aportació a Agrotecnio?

– Quines resten de materialitzar-se?

– Quin és el capteniment del Govern respecte a les fu-
tures aportacions de la Generalitat a Agrotecnio?

Palau del Parlament, 23 de març de 2015 

Dolors López Aguilar
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’implantació de la gratuïtat de 
la ronda de Manresa per a dues sortides i 
entrades de la carretera C-16
Tram. 314-19961/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del GP ERC

Reg. 111094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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: 

– Quan s’implantarà la mesura anunciada pel Govern 
de gratuïtat de la Ronda de Manresa per a dues sorti-
des i entrades de la C-16 en dies laborables amb Tele-
tac?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució adequada per a reduir la 
circulació i el risc d’accidents a la carrete-
ra C-55
Tram. 314-19962/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del GP ERC

Reg. 111095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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: 

– Considera el Govern que la complexitat tècnica 
d’implementar-la i la restricció a dues sortides i en di-
es laborables és una solució adequada i suficient per 
reduir la circulació a la C-55 i, per tant, el risc d’acci-
dents? Quin cost ha estimat el Govern d’aquesta mesu-
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ra? Quin cost té el desdoblament de la C-55 dels 13 km 
entre Manresa i el túnel de Bogunyà?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la represa de les obres de la carrete-
ra B-40 entre Viladecavalls i Olesa de Mont-
serrat
Tram. 314-19963/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del GP ERC

Reg. 111096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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: 

– Com ha valorat el Govern que la represa de les obres 
de la B-40 entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat 
i el fet que el futur enllaç amb la C-55 afegeixi més 
complexitat al problema de riscos d’accidentalitat de 
la C-55?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió entre les carreteres B-40 i 
C-55 i les propostes per a evitar que els ve-
hicles entrin a Olesa de Montserrat
Tram. 314-19964/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del GP ERC

Reg. 111097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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: 

– La connexió entre la B-40 i la C-55 no està resolta, 
quines propostes tenen previstes perquè els vehicles 
no hagin d’entrar al nucli d’Olesa de Montserrat? Si les 
tenen, tenen un estudi del traçat?, quins son el costos 
estimats? Hi ha previsió per executar les obres?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Anna Simó i Castelló
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació del jutge Santiago Vi-
dal al Govern
Tram. 314-19965/10

Formulació
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 111098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Segons diversos mitjans de comunicació el Jutge San-
tiago Vidal s’incorporarà al Govern per treballar per 
les estructures d’estat i el procés constituent.

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

– Quines seran les funcions concretes del Jutge Santia-
go Vidal a la Generalitat?

– A quin departament s’adscriuran les seves funcions?

– Quin cost tindrà per als catalans la seva incorporació 
a l’estructura de la Generalitat?

– Creu el Govern que era necessària la seva incorpo-
ració?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació de tres assessors a 
proposta d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Tram. 314-19966/10

Formulació
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 111099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Segons informen diversos mitjans de comunicació. 
ERC ha nomenat tres assessors que s’incorporaran al 
Govern

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

– Quines seran les funcions d’aquest assessors?

– Quina està prevista que sigui la seva adscripció dins 
el Govern? Quan els nomenarà oficialment?

– Quin càrrec i quina remuneració tindran aquests tres 
assessors?

– Quin tipus d’assessorament necessita el Govern que 
no el puguin prestar els treballadors actuals de la Ge-
neralitat?

– Un dels assessors proposats és diputada del principal 
grup de l’oposició. Creu compatible la tasca d’assessor 
del Govern amb la de diputat de l’oposició?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la reducció de l’import 
dels ajuts coneguts com a «diners de but-
xaca»
Tram. 314-19967/10

Formulació

M. Dolors Montserrat i Culleré, del GP PPC

Reg. 111103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– A quantes persones els va afectar la reducció de 
l’import de l’ajut «diners de butxaca»?

– Quantes persones han tornat a la situació anterior?

– Quantes d’aquestes persones són discapacitades fí-
siques?

– Quins criteris es fan servir per determinar la quan-
titat a percebre per cada col·lectiu beneficiari d’aquest 
ajut?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les obres de la farmàcia me-
tropolitana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19968/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat el cost total de les obres de la nova Far-
màcia Metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO)?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el finançament de les obres de la 
farmàcia metropolitana de l’Institut Català 
d’Oncologia
Tram. 314-19969/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Com s’han finançat les obres de la nova Farmàcia 
Metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que han col·laborat en les 
obres de la farmàcia metropolitana de l’Ins-
titut Català d’Oncologia
Tram. 314-19970/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines entitats han estat col·laboradores en les obres 
de la nova Farmàcia Metropolitana de l’Institut Ca-
talà d’Oncologia (ICO)? Amb quina finalitat han col-
laborat?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de finançament de les 
obres de la farmàcia metropolitana de l’Ins-
titut Català d’Oncologia assumit per cada 
entitat col·laboradora
Tram. 314-19971/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin percentatge del fiançament ha assumit cadas-
cun dels col·laboradors en les obres de la nova Far-
màcia Metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO)?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de finançament de les 
obres de la farmàcia metropolitana de l’Ins-
titut Català d’Oncologia assumit pel Govern
Tram. 314-19972/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin percentatge del fiançament ha assumit el Go-
vern de la Generalitat en les obres de la nova Farmàcia 
Metropolitana de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el canvi de paradigma en la rela-
ció amb els proveïdors del Departament de 
Salut anunciat arran de la inauguració de la 
farmàcia metropolitana de l’Institut Català 
d’Oncologia
Tram. 314-19973/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat 6 de març, el Departament de Salut va in-
augurar la Farmàcia Metropolitana de l’Institut Català 
d’Oncologia (ICO). En la invitació a l’acte es menci-
ona que les obres «representen un canvi de paradig-
ma en la relació amb els proveïdors, que passen a ser 
partners».

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

– En què consisteix aquest canvi?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la selecció i els mecanismes de con-
trol dels proveïdors de la farmàcia metropo-
litana de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 314-19974/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat 6 de març, el Departament de Salut va in-
augurar la Farmàcia Metropolitana de l’Institut Català 
d’Oncologia (ICO). En la invitació a l’acte es menci-
ona que les obres «representen un canvi de paradig-
ma en la relació amb els proveïdors, que passen a ser 
partners».

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

– Quins mecanismes de control existeixen en aquest 
nou sistema? Quin ha estat el procediment per esco-
llir aquests parteners? Qui els ha escollit? Amb quins 
criteris?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els criteris per a seleccionar els 
convidats a l’acte d’inauguració de les no-
ves urgències de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge
Tram. 314-19975/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quins criteris va emprar la Conselleria de Salut per 
decidir qui era convidat a ser present a aquest acte? 
Per quins motius es va negar l’accés als representants 
sindicals del centre? I a la junta de personal?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no convidar els grups 
parlamentaris ni els professionals a l’ac-
te d’inauguració de les noves urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19976/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Per quin motiu es va decidir realitzar un acte en tan-
cat i on no hi eren convidats els grups parlamentaris ni 
professionals? Qui ho va decidir?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reordenació de serveis arran 
de la posada en funcionament de les no-
ves urgències de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge
Tram. 314-19977/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quin és el detall de la reordenació de serveis i can-
vis en la ubicació d’aquests a partir de la posada en 
funcionament de les noves urgències de l’Hospital de 
Bellvitge? Quins canvis hi ha respecte la proposta an-
terior? Resta algun nou servei pendent d’equipar?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes en l’Hospital 
Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19978/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quines són les futures inversions previstes, per quin 
import i amb quin calendari?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de millorament de les 
instal·lacions previstes per al 2015 a l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19979/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quines actuacions de millora de les instal·lacions 
estan previstes per l’any 2015 i quin és l’import 
d’aquestes?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions en reposició i renovació 
de tecnologia previstes per al 2015 a l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19980/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quines inversions en reposició i renovació de tecno-
logia estan previstes per l’any 2015 i per quin import?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la titularitat públi-
ca del laboratori de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge
Tram. 314-19981/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
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ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Pensa el Departament de Salut mantenir la titularitat 
pública del laboratori de l’Hospital?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places d’aparcament de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19982/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quina oferta d’aparcament públic té l’hospital? 
Quantes places són de pagament i quantes gratuïtes?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació dels espais d’aparcament 
gratuïts de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19983/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Està estudiant el Departament de Salut alguna pro-
posta o alternativa per ampliar els espais d’aparcament 
gratuïts existents?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la titularitat dels solars del voltant de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19984/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Dels solars existents sense construir que envolten 
l’Hospital, quins són titularitat del Govern de la Gene-
ralitat o d’alguna de les seves empreses?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de places d’aparcament gra-
tuïtes de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19985/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Pensa el Departament de Salut que l’oferta actual de 
places gratuïtes d’aparcament adreçada a treballadors 
i pacients és suficient?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació del servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge amb sales 
d’operacions i serveis de reanimació
Tram. 314-19986/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-

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

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quan té previst el Govern dotar de quiròfans i ser-
veis de reanimació el nou servei d’urgències de l’Hos-
pital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de l’espai de l’antic ser-
vei d’urgències de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge i el pressupost de les obres que 
s’hi fan
Tram. 314-19987/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– A què es té previst dedicar l’espai ocupat per les an-
tigues urgències? Quin pressupost total tenen les obres 
que s’hi estan realitzant?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la dimissió del cap del Servei 
de Radiologia de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge
Tram. 314-19988/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quins han estat els motius de la dimissió del Cap de 
servei de Radiologia? Com té previst el Departament 
de Salut substituir-lo i quan?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat quirúrgica programada que 
es fa a la tarda a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge
Tram. 314-19989/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– L’activitat quirúrgica programada que ara es fa a les 
tardes, quan s’ha posat en funcionament? Quina és la 

seva finalitat? Compta amb dotació pressupostària ex-
traordinària i amb noves incorporacions i/o ampliació 
de jornada dels professionals que la duen a terme?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les intervencions quirúrgiques de 
l’àrea de referència de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge que s’han derivat a altres cen-
tres sanitaris
Tram. 314-19990/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quin és el nombre d’intervencions quirúrgiques de 
l’àrea de referència de l’Hospital de Bellvitge i que li 
pertocaven realitzar que han estat derivades a altres 
centres sanitaris? Quin és el detall del tipus d’inter-
venció, nombre i centre on han estat realitzades i de la 
despesa que ha pagat l’hospital a cada centre?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves diagnòstiques de l’àrea 
de referència de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge que s’han derivat a altres centres 
sanitaris
Tram. 314-19991/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quin és el nombre de proves diagnòstiques de l’àrea 
de referència de l’Hospital de Bellvitge i que li perto-
caven realitzar que han estat derivades a altres centres 
sanitaris? Quin és el detall del tipus de prova, nombre 
i centre on han estat realitzades i de la despesa que ha 
pagat l’hospital a cada centre?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el pressupost de la segona fase 
d’obres del nou edifici del servei d’urgències 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 314-19992/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quin és el pressupost previst per la fase II d’obres 
del nou edifici d’urgències? Quin és el detall del seu 
contingut i les actuacions previstes per 2015?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària i la despesa 
executada del Pla de reposició de material 
quirúrgic i tecnològic de l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge del 2010 al 2014
Tram. 314-19993/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quina dotació pressupostària ha tingut els anys 
2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 el Pla de reposició de 
material quirúrgic i tecnològic a l’Hospital de Bellvit-
ge i quina ha estat la despesa real executada cada any?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la dotació pressupostària per al 
2015 del Pla de reposició de material quirúr-
gic i tecnològic de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge

Tram. 314-19994/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– Quina és la dotació pressupostària prevista pel 2015 
pel Pla de reposició de material quirúrgic i tecnològic 
a l’Hospital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte Delta de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge

Tram. 314-19995/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 111139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 25 d’octubre de 2014 es van inaugurar les noves ur-
gències de l’Hospital de Bellvitge.

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

– En quin estat es troba el projecte Delta de l’Hospital 
de Bellvitge? Quins són els seus objectius? Quina és la 
valoració dels resultats?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recomanació a les escoles d’utilit-
zar propaganda de Convergència i Unió per 
a les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-19996/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Aprova la Consellera d’Ensenyament la recomana-
ció del Camp d’Aprenentatge de Tarragona d’utilitzar 
a les escoles propaganda electoral de la candidatura de 
CiU de la ciutat de Tarragona a les properes eleccions 
municipals?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les responsabilitats per la recomana-
ció a les escoles d’utilitzar propaganda de 
Convergència i Unió per a les eleccions mu-
nicipals de Tarragona

Tram. 314-19997/10

Formulació

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines responsabilitats pensa exigir la Consellera 
d’Ensenyament per la recomanació del Camp d’Apre-
nentatge de Tarragona d’utilitzar a les escoles propa-
ganda electoral de la candidatura de CiU de la ciutat 
de Tarragona a les properes eleccions municipals?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible obertura d’un expedient 
sobre la recomanació a les escoles d’utilit-
zar propaganda de Convergència i Unió per 
a les eleccions municipals de Tarragona

Tram. 314-19998/10

Formulació

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha obert la Consellera algun expedient sobre la re-
comanació del Camp d’Aprenentatge de Tarragona 
d’utilitzar a les escoles propaganda electoral de la can-
didatura de CiU de la ciutat de Tarragona a les prope-
res eleccions municipals?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els professionals que van recomanar 
a les escoles d’utilitzar propaganda de Con-
vergència i Unió per a les eleccions munici-
pals de Tarragona
Tram. 314-19999/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin o quins professionals van decidir del Camp 
d’Aprenentatge de Tarragona van recomanar utilitzar 
a les escoles propaganda electoral de la candidatura de 
CiU de la ciutat de Tarragona a les properes eleccions 
municipals?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rectificació de la recomanació a les 
escoles d’utilitzar propaganda de Conver-
gència i Unió per a les eleccions municipals 
de Tarragona
Tram. 314-20000/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Com s’ha rectificat i amb quins mitjans la recomana-
ció del Camp d’Aprenentatge de Tarragona d’utilitzar 
a les escoles propaganda electoral de la candidatura de 
CiU de la ciutat de Tarragona a les properes eleccions 
municipals?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la utilització a les escoles de la propa-
ganda de Convergència i Unió per a les elec-
cions municipals de Tarragona
Tram. 314-20001/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Coneix la Consellera si s’ha utilitzat a alguna escola 
la propaganda electoral de la candidatura de CiU de 
la ciutat de Tarragona a les properes eleccions muni-
cipals que va recomanar el Camp d’Aprenentatge de 
Tarragona?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda d’informació dels profes-
sionals de les escoles sobre la recomana-
ció d’utilitzar propaganda de Convergència 
i Unió per a les eleccions municipals de Tar-
ragona
Tram. 314-20002/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha rebut el Departament d’Ensenyament alguna de-
manda d’informació dels professionals de les escoles 
de Tarragona sobre la recomanació del Camp d’Apre-
nentatge de Tarragona d’utilitzar a les escoles propa-
ganda electoral de la candidatura de CiU de la ciutat 
de Tarragona a les properes eleccions municipals?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la demanda d’informació dels pares 
sobre la recomanació a les escoles d’utilit-
zar propaganda de Convergència i Unió per 
a les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-20003/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha rebut el Departament d’Ensenyament alguna de-
manda d’informació de pares i mares de les escoles de 
Tarragona sobre la recomanació del Camp d’Aprenen-
tatge de Tarragona d’utilitzar a les escoles propaganda 
electoral de la candidatura de CiU de la ciutat de Tar-
ragona a les properes eleccions municipals?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda d’informació dels mitjans 
de comunicació sobre la recomanació a les 
escoles d’utilitzar propaganda de Conver-
gència i Unió per a les eleccions municipals 
de Tarragona
Tram. 314-20004/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha rebut el Departament d’Ensenyament alguna de-
manda d’informació dels mitjans de comunicació so-
bre la recomanació del Camp d’Aprenentatge de Tar-
ragona d’utilitzar a les escoles propaganda electoral de 
la candidatura de CiU de la ciutat de Tarragona a les 
properes eleccions municipals?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramesa al Camp d’Aprenentatge de 
Tarragona de propaganda de Convergència i 
Unió per a les eleccions municipals
Tram. 314-20005/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Qui va enviar al Camp d’Aprenentatge de Tarragona 
la propaganda electoral de la candidatura de CiU de la 
ciutat de Tarragona a les properes eleccions munici-
pals que desprès el Camp d’aprenentatge va recoma-
nar utilitzar a les escoles?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trameses a les escoles 
de propaganda de Convergència i Unió per a 
les eleccions municipals de Tarragona
Tram. 314-20006/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament 

amb un altre diputat del GP SOC

Reg. 111169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes trameses de material de propaganda elec-
toral de la candidatura de CiU de la ciutat de Tarra-
gona a les properes eleccions municipals ha tramès el 
Camp d’Aprenentatge recomanant la seva utilització a 
les escoles?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramesa de la col·lecció de cromos 
«Tarragonins. Personatges de les nostres 
comarques» als centres educatius
Tram. 314-20007/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 111171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

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. Coneix i ha autoritzat la Consellera d’Ensenyament 
que el Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona 

ha enviat als centres educatius de la ciutat i ha recoma-
nat la col·lecció de cromos «Tarragonins. Personatges 
de les nostres comarques» que forma part del material 
de campanya del cap de llista de CiU a la ciutat, Albert 
Abelló instrumentalitzant els centres en benefici del 
partit que dona suport al Govern? En cas que no ho co-
negués i/o no ho hagi autoritzat coneix de qui ha estat 
la responsabilitat?

2. Va autoritzar la directora dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Camp de Tarragona que el Camp 
d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona fes aquesta 
tramesa i per tant la utilització dels centres educatius 
per afavorir els interessos electorals de CiU?

3. Més enllà de la instrumentalització partidista que 
suposa la tramesa d’aquesta col·lecció de cromos, s’han 
tingut en compte els criteris pedagògics atès que l’es-
mentada col·lecció a més de vulnerar els principis de 
coeducació invisibilitzant les dones doncs dels 144 
personatges, només 22 són dones, invisibilitza també 
els conflictes socials palesant una determinada visió 
històrica formada per personatges de la noblesa, religi-
osos i artistes i que a més no són patrimoni de Tarra-
gona ciutat sinó de tota la demarcació Reus, Vendrell, 
Cambrils, etc.? Aquesta és la visió de la història que 
el Departament d’Ensenyament, vol que estudiïn els 
nens i les nenes de Tarragona?

4. A quantes escoles i centres educatius de la ciutat ha 
enviat el Camp d’Aprenentatge la propaganda electo-
ral de CiU?

5. Pensa el Departament d’Ensenyament enviar un es-
crit demanant la retirada i no utilització de la propa-
ganda electoral de CiU i demanant disculpes als Con-
sells Escolars dels esmentats centres?

6. Va informar el Departament d’Ensenyament d’a-
questa decisió d’enviar propaganda de CiU a les esco-
les de la ciutat a l’ajuntament de Tarragona? Al Con-
sell Escolar Municipal?

Palau del Parlament, 25 de març de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abast de la planificació territorial per 
a concertar noves places de residència per a 
gent gran
Tram. 314-20008/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 111223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En la resposta a la pregunta sobre la previsió de con-
certar noves places de residència per a gent gran a Sant 
Vicenç dels Horts (tram. 314-17286/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, el Govern informa que 
«en funció de les disponibilitats pressupostàries i ate-
nent a la nova planificació territorial, prevista per al 
primer semestre de 2015, té l’objectiu de poder concer-
tar noves places de residència de gent gran en aquells 
territoris d’alta prioritat».

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

– Quin abast té la nova planificació territorial del Go-
vern per concertar noves places de residència de gent 
gran prevista per al primer semestre de 2015?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a gent gran que es preveu concertar amb la 
planificació territorial
Tram. 314-20009/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 111224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En la resposta a la pregunta sobre la previsió de con-
certar noves places de residència per a gent gran a 
Sant Vicenç dels Horts (tram. 314-17286/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, el Govern 
informa que «en funció de les disponibilitats pres-
supostàries i atenent a la nova planificació terri-
torial, prevista per al primer semestre de 2015, té 
l’objectiu de poder concertar noves places de resi-
dència de gent gran en aquells territoris d’alta pri-
oritat».

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

− Quin és el nombre de places de residència de gent 
gran que es preveu concertar amb la nova planificació 
territorial del Govern a cada un dels territoris en el 
primer semestre de 2015?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els territoris d’alta prioritat per a 
concertar places de residència per a gent 
gran

Tram. 314-20010/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 111225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En la resposta a la pregunta sobre la previsió de con-
certar noves places de residència per a gent gran a Sant 
Vicenç dels Horts (tram. 314-17286/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, el Govern informa que 
«en funció de les disponibilitats pressupostàries i ate-
nent a la nova planificació territorial, prevista per al 
primer semestre de 2015, té l’objectiu de poder concer-
tar noves places de residència de gent gran en aquells 
territoris d’alta prioritat».

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

− Quins són els territoris d’alta prioritat per a la con-
certació de places de residència de gent gran que pre-
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veu la nova planificació territorial del Govern? (Des-
glossar les dades per municipis)

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a prioritzar territoris 
per a concertar places de residència per a 
gent gran
Tram. 314-20011/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 111226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En la resposta a la pregunta sobre la previsió de con-
certar noves places de residència per a gent gran a Sant 
Vicenç dels Horts (tram. 314-17286/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, el Govern informa que 
«en funció de les disponibilitats pressupostàries i ate-
nent a la nova planificació territorial, prevista per al 
primer semestre de 2015, té l’objectiu de poder concer-
tar noves places de residència de gent gran en aquells 
territoris d’alta prioritat».

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

− Quins criteris ha utilitzat el Govern per prioritzar 
uns territoris davant d’altres per la concertació de no-
ves places de residència de gent gran durant el 2015?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de Sant Vicenç dels Horts 
(Baix Llobregat) en els territoris d’alta priori-
tat per a concertar places de residència per 
a gent gran
Tram. 314-20012/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 111227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En la resposta a la pregunta sobre la previsió de con-
certar noves places de residència per a gent gran a Sant 
Vicenç dels Horts (tram. 314-17286/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, el Govern informa que 
«en funció de les disponibilitats pressupostàries i ate-
nent a la nova planificació territorial, prevista per al 
primer semestre de 2015, té l’objectiu de poder concer-
tar noves places de residència de gent gran en aquells 
territoris d’alta prioritat».

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

− El municipi de Sant Vicenç dels Horts està dins 
d’aquests territoris d’alta prioritat segons el Govern? 
En cas afirmatiu, quin és el nombre de places que 
té previst concertar al municipi de Sant Vicenç dels 
Horts?

Palau del Parlament, 18 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Pla de treball del Con-
sell de Relacions Laborals per al 2015 per a 
incorporar al mercat laboral persones amb 
capacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20013/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

dues altres diputades del GP SOC

Reg. 111431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.03.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Alícia Ro-
mero Llano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– El Pla de treball pel 2015 del Consell de Relacions 
Laborals conté mesures per la incorporació al mercat 
de treball de persones amb capacitat intel·lectual límit? 
Quines són?

Palau del Parlament, 24 de març de 2015

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta; Alícia Ro-
mero Llano, Montserrat Capdevila Tatché, diputades, 
GP SOC
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