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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute viu de la Generalitat amb els ajuntaments
Tram. 314-18413/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’urgències d’atenció primària de la ciu-
tat de Barcelona
Tram. 314-18700/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Bar-
celona
Tram. 314-18702/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’educació en el 
període 2011-2014
Tram. 314-18723/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària de Barcelona
Tram. 314-18854/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària continuada de Barcelona
Tram. 314-18855/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per al finançament de les esco-
les d’adults a Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015
Tram. 314-18873/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a pal·liar la situació que viu el sector dels cítrics 
de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-18897/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mecanismes legals per a evitar l’enfonsament del sector 
dels cítrics de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-18898/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts previstos per a destruir al camp les mandarines que no 
s’han pogut collir
Tram. 314-18899/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me-
di Ambient per a ampliar el període per a la retirada de les 
mandarines malmeses
Tram. 314-18900/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte per a instal·lar una granja porcina a Vimbodí i Poblet 
(Conca de Barberà)
Tram. 314-18901/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acomiadament del conseller delegat del Consorci Sanitari 
Integral i la indemnització que se li va pagar
Tram. 314-18906/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acomiadament improcedent de la gerent d’àrea de l’Hospi-
talet de Llobregat del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18907/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contractació de dues societats mercantils per a atendre 
l’atenció programada d’accidentats de trànsit per part del 
Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18908/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els conceptes retributius del personal del Consorci Sanitari 
Integral
Tram. 314-18909/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció salarial aplicada al personal de l’alta direcció del 
Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18910/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la instal·lació d’una explotació porcina prop del monestir de 
Poblet
Tram. 314-18911/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials bàsics del 
2011 al 2014
Tram. 314-18970/10
Resposta del Govern p. 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones grans del 2011 al 2014
Tram. 314-18971/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones discapacitades del 2011 al 2014
Tram. 314-18972/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones amb malaltia mental del 2011 al 2014
Tram. 314-18973/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a malalts de sida del 2011 al 2014
Tram. 314-18974/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones en centres sociosanitaris del 2011 al 
2014
Tram. 314-18975/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials per a cuida-
dors no professionals del 2011 al 2014
Tram. 314-18976/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a persones amb drogodependència del 2011 al 
2014
Tram. 314-18977/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a la infància, adolescència i joventut del 2011 al 
2014
Tram. 314-18978/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a dones en situació de violència masclista del 
2011 al 2014
Tram. 314-18979/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats 
en atenció a famílies amb problemàtica social i risc d’exclu-
sió del 2011 al 2014
Tram. 314-18980/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost de les prestacions econòmiques 
de la cartera de serveis socials del 2011 al 2014
Tram. 314-18981/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris i el cost de la prestació tecnològica de la 
cartera de serveis socials del 2011 al 2014
Tram. 314-18982/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera mitjà per a accedir a les residències públi-
ques del 2012 al 2014
Tram. 314-18990/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de noves places de dependència a les residències 
per a gent gran públiques del 2011 al 2014
Tram. 314-18991/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de noves places de dependència a les residències 
per a gent gran concertades del 2011 al 2014
Tram. 314-18992/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de noves places de dependència a les residències 
per a gent gran privades del 2011 al 2014
Tram. 314-18993/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos per a garantir la suficiència alimentària dels infants 
i els adolescents en calendari no escolar del 2012 al 2014
Tram. 314-18994/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de prestacions afectats per l’aplica-
ció de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 314-18996/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pujada mitjana per l’aplicació de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 314-18997/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts a famílies amb fills menors de tres anys pendents de 
pagament en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18998/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de recursos de personal per a les unitats de suport 
a l’educació especial dels centres educatius de Vilanova del 
Camí (Anoia)
Tram. 314-19030/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de recursos econòmics per a les unitats de suport 
a l’educació especial dels centres educatius de Vilanova del 
Camí (Anoia)
Tram. 314-19031/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
unitats de suport a l’educació especial dels centres educa-
tius de Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19032/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’empreses, organismes i consorcis amb participa-
ció majoritària de la Generalitat que s’han extingit del 2011 
ençà
Tram. 314-19046/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’empreses, organismes i consorcis amb participa-
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ció majoritària de la Generalitat que s’han fusionat, absorbit 
o transformat del 2011 ençà
Tram. 314-19047/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Berga en 
data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19052/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Cerda-
nyola del Vallès en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19053/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Sant Sa-
durní d’Anoia en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19054/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Vilafran-
ca del Penedès en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19055/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19060/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Cerdanyo-
la del Vallès
Tram. 314-19061/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19062/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 314-19063/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19068/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 314-19069/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19070/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 

a persones amb discapacitat de titularitat pública a Vilafran-
ca del Penedès
Tram. 314-19071/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Berga en 
data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19080/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès en data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19081/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Sant Sadur-
ní d’Anoia en data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19082/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès en data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19083/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges d’atenció primària a Igualada (Anoia) en 
data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19133/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers d’atenció primària a Igualada (Anoia) en 
data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19134/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de metges d’atenció primària a Santa Maria de 
Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19135/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infermers d’atenció primària a Santa Maria de 
Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19136/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges d’atenció primària a Vilanova del Camí 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19137/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers d’atenció primària a Vilanova del Camí 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19138/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges d’atenció primària a Piera (Anoia) en data 
del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19139/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers d’atenció primària a Piera (Anoia) en da-
ta del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19140/10
Resposta del Govern p. 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges d’atenció primària a Masquefa (Anoia) en 
data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19141/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infermers d’atenció primària a Masquefa (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19142/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a persones amb discapacitat a Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-19148/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a persones amb discapacitat a Vilanova 
del Camí (Anoia)
Tram. 314-19149/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de 
titularitat pública per a persones amb discapacitat a Piera 
(Anoia)
Tram. 314-19150/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de 
titularitat pública per a persones amb discapacitat a Mas-
quefa (Anoia)
Tram. 314-19151/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de 
titularitat pública per a persones amb discapacitat a Santa 
Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-19152/10
Resposta del Govern p. 31

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19179/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Piera (Ano-
ia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19180/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Masquefa 
(Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19181/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments d’Igualada (Ano-
ia) per no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19187/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments de Vilanova del 
Camí (Anoia) per no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19188/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments de Piera (Anoia) 
per no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19189/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requeriments i les sancions a establiments de Masquefa 
(Anoia) per no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19190/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments de Santa Marga-
rida de Montbui (Anoia) per no retolar en català en el període 
2012-2014
Tram. 314-19191/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 
2014
Tram. 314-19192/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament amb relació al conveni entre 
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19194/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de la subvenció al Conserva-
tori de Música de Barcelona del curs 2010-2011
Tram. 314-19195/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament als centres d’educació infantil 
de titularitat municipal amb relació al conveni entre el Depar-
tament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19196/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament al Conservatori de Música 
de Barcelona amb relació al conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19197/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a les escoles de música de 
titularitat municipal amb relació al conveni entre el Departa-
ment d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19198/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament per a la construcció de l’Es-
cola Sant Martí amb relació al conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19199/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament per a la construcció de l’Es-
cola Mediterrània amb relació al conveni entre el Departa-
ment d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19200/10
Resposta del Govern p. 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’infraestructures hidràuliques el 2014
Tram. 314-19208/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retribucions de la directora de l’Institut Català d’Energia en 
el període 2011-2014 i sobre la contractació d’un treballador 
d’aquest institut
Tram. 314-19226/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una denúncia per discriminació sexual a l’Escola Sant Salva-
dor d’Horta, de Santa Coloma de Farners (Selva)
Tram. 314-19227/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que perceben una beca de menjador
Tram. 314-19245/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-19246/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres previstes en el conveni signat 
el 2008 amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a 
la creació de places escolars
Tram. 314-19247/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de les anàlisis sobre les necessitats d’espais 
escolars a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-19248/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la residència assistida i centre de dia Saba-
dell Parc Central
Tram. 314-19250/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’un dispositiu de seguretat dels Mossos d’Es-
quadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barce-
lona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19251/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’un control rutinari de documentació dels Mos-
sos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19252/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’una patrulla rutinària dels Mossos d’Esquadra 
al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 
28 de gener de 2015
Tram. 314-19253/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un requeriment d’actuació dels Mossos d’Es-
quadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barce-
lona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19254/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments de documentació dels Mossos d’Esquadra al 

voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 
de gener de 2015
Tram. 314-19255/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició d’un ciutadà als mossos d’esquadra que estaven de 
servei al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelo-
na, el 28 de gener de 2015, perquè facilitessin el número de 
la targeta d’identificació policial
Tram. 314-19256/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detenció d’un ciutadà al voltant del carrer del Pou de la Fi-
guera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19257/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conformitat als protocols dels Mossos d’Esquadra de l’actu-
ació d’uns agents al voltant del carrer del Pou de la Figuera, 
de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19258/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació d’uns agents dels Mossos d’Esquadra que van re-
duir una persona al voltant del carrer del Pou de la Figuera, 
de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19259/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilització de la força en l’actuació d’uns agents dels Mossos 
d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19260/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constància de lesions per l’actuació d’uns agents dels Mos-
sos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de 
Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19261/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació d’alguna denúncia per l’actuació d’uns agents 
dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la 
Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19262/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’una investigació interna per l’actuació d’uns 
agents dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou 
de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19263/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a projectes de lluita contra la vi-
olència familiar el 2014
Tram. 314-19266/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les expropiacions per les obres a la carretera 
C-51 que estan pendents de pagament
Tram. 314-19278/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients pendents de pagament de les expropia-
cions per les obres a la carretera C-51
Tram. 314-19279/10
Resposta del Govern p. 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients pagats el 2014 de les expropiacions per les 
obres a la carretera C-51
Tram. 314-19280/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats fetes amb motiu del Dia Mundial de les Zones 
Humides
Tram. 314-19282/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals el web de la Generalitat no ha anun-
ciat cap activitat amb motiu del Dia Mundial de les Zones 
Humides
Tram. 314-19283/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe de Depana amb relació a la necessitat d’incorporar 
a la xarxa Ramsar altres zones humides
Tram. 314-19284/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació de zones humides a la xarxa Ramsar
Tram. 314-19285/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
política de preservació i difusió de les zones humides
Tram. 314-19286/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
investigació de la Generalitat per un possible delicte de fal-
sificació de moneda
Tram. 314-19375/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors beneficiaris de beques de menjador del 
cinquanta per cent a càrrec del Departament d’Ensenya-
ment per al curs 2014-2015
Tram. 314-19390/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors beneficiaris de beques de menjador del 
cent per cent a càrrec del Departament d’Ensenyament per 
al curs 2014-2015
Tram. 314-19391/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abocador de Can Carreras, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-19393/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de preparació per a la instal·lació d’un abocador 
de residus a Can Pi de Vilaroch i Can Balasc, a Rubí (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-19394/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de cooperatives de transport per carretera que te-
nen l’autorització de transport en vigor del 2010 ençà
Tram. 314-19453/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme arran dels comentaris d’usuaris de 
xarxes socials sobre la mort d’un mosso d’esquadra que va 
ésser atropellat a Sant Quirze del Vallès
Tram. 314-19461/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retribucions de la directora de l’Institut Català d’Energia en 
el període 2011-2014
Tram. 314-19462/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’explosió a l’empresa Simar, d’Igualada (Anoia), del 12 de 
febrer de 2015
Tram. 314-19479/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vil·la romana de Centcelles, de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19480/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presència de Constantí (Tarragonès) en els pressupostos de 
la Generalitat del 2010 ençà
Tram. 314-19483/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya a Cons-
tantí (Tarragonès)
Tram. 314-19484/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
municipis disposats a acollir instal·lacions especials
Tram. 314-19485/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels residus tractats a la planta incineradora de resi-
dus industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19486/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de les emissions de la planta incineradora de residus 
industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19487/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estabilitat laboral en instal·lacions especials com la planta 
incineradora de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19488/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució d’una comissió mixta amb la direcció de l’em-
presa Sarp per a fer un seguiment de la planta incineradora 
de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19489/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compensació a l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès) per 
la pèrdua dels ingressos derivats de la planta incineradora 
de residus industrials
Tram. 314-19490/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de compensacions de l’Ajuntament de Constan-
tí (Tarragonès) per la pèrdua dels ingressos derivats de la 
planta de residus industrials
Tram. 314-19491/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Directiva 2012/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
del 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació ens els 
procediments penals
Tram. 314-19503/10
Resposta del Govern p. 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de les proves de l’ADN de les burilles relacionades 
amb l’incendi de l’Alt Empordà del juliol del 2012
Tram. 314-19557/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes per la praxi de la institució col·laboradora d’integra-
ció familiar Fundació Casa Sant Josep, de Tarragona
Tram. 314-19615/10
Resposta del Govern p. 49

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pressupost del Pla d’espais naturals de protec-
ció especial del 2010 ençà
Tram. 311-02170/10
Retirada p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la posada en marxa d’un curs d’anglès en línia de 
franc per als estudiants
Tram. 311-02185/10
Retirada p. 49

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió de seguiment de la 
campanya electoral de les eleccions municipals
Tram. 322-00300/10
Retirada p. 49

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació de la reducció de 
l’acord de viabilitat
Tram. 322-00301/10
Retirada p. 50

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la contractació de personal
Tram. 322-00302/10
Retirada p. 50

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’aplicació de la sentència del 
Tribunal Suprem relativa a la reducció del 5% de la retribució 
dels treballadors de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00304/10
Retirada p. 50

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els efectes sobre els altres tre-
balladors de la Corporació de la sentència del Tribunal Su-
prem relativa a la reducció del 5% de la retribució dels treba-
lladors de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00305/10
Retirada p. 50

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

oralment en comissió sobre les previsions amb relació al 
tancament definitiu dels pressupostos del 2014
Tram. 322-00306/10
Retirada p. 50

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la posició de lideratge dels in-
formatius de la Corporació
Tram. 322-00307/10
Retirada p. 50

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’informe del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya amb relació al compliment de les mis-
sions específiques del servei públic de comunicació de la 
Generalitat del 2013
Tram. 322-00308/10
Retirada p. 51

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el nou portal digital de la Cor-
poració
Tram. 322-00309/10
Retirada p. 51

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics i les líni-
es estratègiques de la nova programació del Canal 33
Tram. 323-00123/10
Retirada p. 51

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre l’enquesta relativa a diver-
ses qüestions relacionades amb el Futbol Club Barcelona
Tram. 323-00124/10
Retirada p. 51

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la incorporació de glossaris multilingües en els 
llibres de text
Tram. 311-02186/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el coneixement i autorització per la conselle-
ra d’Ensenyament de la tramesa de la col·lecció de cromos 
«Tarragonins. Personatges de les nostres comarques» als 
centres educatius
Tram. 311-02220/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’autorització per la directora dels Serveis Territori-
als d’Ensenyament de la tramesa de la col·lecció de cromos 
«Tarragonins. Personatges de les nostres comarques» als 
centres educatius
Tram. 311-02221/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris pedagògics per a la tramesa de la col-
lecció de cromos «Tarragonins. Personatges de les nostres 
comarques» als centres educatius
Tram. 311-02222/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de centres educatius de Tarragona als 
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quals s’ha tramès la propaganda electoral de Convergència 
i Unió
Tram. 311-02223/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la retirada de la propaganda electoral de Conver-
gència i Unió tramesa als centres educatius de Tarragona
Tram. 311-02224/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació a l’Ajuntament i al Consell Escolar de 
Tarragona de la tramesa de propaganda electoral de Con-
vergència i Unió als centres educatius
Tram. 311-02225/10
Anunci p. 54

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
multes lingüístiques imposades a establiments comercials
Tram. 314-20101/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos del Pla de desenvolupament rural 2007-2013 i del 
Pla de desenvolupament rural 2014-2020 destinats a la ra-
maderia de muntanya
Tram. 314-20102/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos del Pla de desenvolupament rural 2007-2013 i del 
Pla de desenvolupament rural 2014-2020 destinats a la ra-
maderia ecològica
Tram. 314-20103/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incendis en domicilis el 2008
Tram. 314-20104/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incendis en domicilis el 2009
Tram. 314-20105/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incendis en domicilis el 2010
Tram. 314-20106/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incendis en domicilis el 2011
Tram. 314-20107/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incendis en domicilis el 2012
Tram. 314-20108/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incendis en domicilis el 2013
Tram. 314-20109/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incendis en domicilis el 2014
Tram. 314-20110/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incendis en domicilis el primer trimestre del 2015
Tram. 314-20111/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incendis en domicilis originats per sistemes de 
condicionament de la temperatura a la llar el 2008
Tram. 314-20112/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incendis en domicilis originats per sistemes de 
condicionament de la temperatura a la llar el 2009
Tram. 314-20113/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incendis en domicilis originats per sistemes de 
condicionament de la temperatura a la llar el 2010
Tram. 314-20114/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incendis en domicilis originats per sistemes de 
condicionament de la temperatura a la llar el 2011
Tram. 314-20115/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incendis en domicilis originats per sistemes de 
condicionament de la temperatura a la llar el 2012
Tram. 314-20116/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incendis en domicilis originats per sistemes de 
condicionament de la temperatura a la llar el 2013
Tram. 314-20117/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incendis en domicilis originats per sistemes de 
condicionament de la temperatura a la llar el 2014
Tram. 314-20118/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incendis en domicilis originats per sistemes de 
condicionament de la temperatura a la llar el primer trimes-
tre del 2015
Tram. 314-20119/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de sistemes precaris de combustió com a origen 
dels incendis en domicilis
Tram. 314-20120/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats dels darrers informes sobre l’atenció primària de 
les àrees bàsiques de salut
Tram. 314-20121/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de l’autonomia pressupostària i de gestió de les àre-
es bàsiques de salut
Tram. 314-20122/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera C-241e
Tram. 314-20123/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera C-241z
Tram. 314-20124/10
Formulació p. 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera C-240z
Tram. 314-20125/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera C-422
Tram. 314-20126/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera C-31
Tram. 314-20127/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera C-421B
Tram. 314-20128/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera C-246
Tram. 314-20129/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera C-51z
Tram. 314-20130/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-200
Tram. 314-20131/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-202
Tram. 314-20132/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-312
Tram. 314-20133/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-315
Tram. 314-20134/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-241
Tram. 314-20135/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-214
Tram. 314-20136/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-300
Tram. 314-20137/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-243
Tram. 314-20138/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-230
Tram. 314-20139/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-318
Tram. 314-20140/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-323
Tram. 314-20141/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera TP-2125
Tram. 314-20142/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-701
Tram. 314-20143/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-363
Tram. 314-20144/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-710
Tram. 314-20145/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-363
Tram. 314-20146/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera TV-3031
Tram. 314-20147/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-232
Tram. 314-20148/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera TP-2115
Tram. 314-20149/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-742
Tram. 314-20150/10
Formulació p. 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera TV-7005
Tram. 314-20151/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera TV-3101
Tram. 314-20152/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera TV-3141
Tram. 314-20153/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-7211
Tram. 314-20154/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles, la sinistralitat i la inversió a la car-
retera T-3142
Tram. 314-20155/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació del Pla de transports de viatgers de Catalunya 
per al període 2014-2020
Tram. 314-20156/10
Formulació p. 72

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les actuacions derivades de la 
sentència del Tribunal Suprem contrària a l’aplicació de la re-
ducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00310/10
Anunci p. 73

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació dels treballadors de 
l’Àrea de Serveis Artístics
Tram. 322-00312/10
Anunci p. 73

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió de seguiment de la 
campanya electoral de les eleccions municipals
Tram. 322-00313/10
Anunci p. 73

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació de la negociació del 
conveni, la reducció per l’acord de viabilitat (RAV) i la con-
tractació de personal
Tram. 322-00314/10
Anunci p. 74

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la partida econòmica destinada 
a coproduccions i produccions associades
Tram. 322-00315/10
Anunci p. 74

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les reivindicacions laborals del 
personal de la Corporació
Tram. 322-00316/10
Anunci p. 74

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els drets d’emissió de la fór-
mula 1
Tram. 322-00317/10
Anunci p. 75

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament de la informació 
d’àmbit polític per a les eleccions del 24 de maig de 2015
Tram. 322-00318/10
Anunci p. 75

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la data límit per a desbloquejar 
els contractes de producció associada i les cartes de com-
promís del Departament de Coproduccions
Tram. 322-00319/10
Anunci p. 75

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el motiu per a no signar cartes 
de compromís amb projectes que ja han estat seleccionats 
a la comissió interna de coproduccions
Tram. 322-00320/10
Anunci p. 76

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’aplicació de la sentència del 
Tribunal Suprem relativa a la reducció del 5% de la retribució 
dels treballadors de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00321/10
Anunci p. 76

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els efectes sobre els altres tre-
balladors de la Corporació de la sentència del Tribunal Su-
prem relativa a la reducció del 5% de la retribució dels treba-
lladors de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00322/10
Anunci p. 76

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les previsions amb relació al 
tancament definitiu dels pressupostos del 2014
Tram. 322-00323/10
Anunci p. 77

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació del conveni col-
lectiu
Tram. 322-00324/10
Anunci p. 77

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la posició de lideratge dels in-
formatius de la Corporació
Tram. 322-00325/10
Anunci p. 77

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a la cobertura 
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informativa de les eleccions municipals i al Consell General 
d’Aran
Tram. 322-00326/10
Anunci p. 78

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el compliment del man-
dat marc de la Corporació respecte a la promoció de l’audio-
visual en català
Tram. 323-00126/10
Anunci p. 78

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els continguts del pro-
grama «Divendres» de TV3
Tram. 323-00127/10
Anunci p. 78

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els resultats de la primera 
onada de l’Estudi general de mitjans
Tram. 323-00128/10
Anunci p. 79

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics i les líni-
es estratègiques de la nova programació del Canal 33
Tram. 323-00129/10
Anunci p. 79

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’emissió d’un anunci d’un herbicida amb 
glifosat
Tram. 325-00095/10
Formulació p. 79
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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 deute viu de la Generalitat amb els 
ajuntaments
Tram. 314-18413/10

Resposta del Govern
Reg. 113538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18413/10 us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat té la màxima voluntat de 
realitzar els pagaments pendents amb els ens locals.

En els darrers vuits mesos, el Govern de la Generali-
tat ha realitzat pagaments per un total de 55,5 milions 
d’euros a les entitats locals que presentaven un alt risc 
de liquiditat, i amb una clara intenció, que és garantir 
la prestació dels serveis bàsics que ofereixen.

En els darrers sis mesos un total de 310,5 milions d’eu-
ros als ens locals: 163,5 milions d’euros als ajunta-
ments, 89,4 milions als consells comarcals i 57,6 a les 
diputacions provincials.

El deute pendent amb els ens locals es respon en qua-
dre annex. La voluntat de la Generalitat de Catalunya 
és fer front, al més aviat possible i, en la mesura que 
li permet el seu finançament i els recursos provinents 
dels mecanismes de liquiditat, al pagament de les obli-
gacions reconegudes pendents amb les entitats locals 
catalanes.

Per altra banda, durant els últims mesos també s’han 
anat impulsant mecanismes de col·laboració institucio-
nal entre administracions per tal de pal·liar els deutes 
amb els ens locals, especialment amb les administra-
cions publiques supramunicipals.

No obstant això, les seves decisions en matèria finance-
ra estan àmpliament limitades per les exigències impo-
sades des de l’Estat: d’una banda, a causa de l’adhesió 
de l’Administració de la Generalitat als mecanismes 
extraordinaris de liquiditat posats en funcio nament 
pel Govern central; i, de l’altra, per la supeditació a 
la normativa estatal que prioritza el pagament dels 
interessos del deute públic, l’assumpció d’objectius 
d’estabilitat pressupostària de deute públic, així com 

el compliment dels períodes mitjans de pagament als 
proveïdors.

Però davant aquest context, el Govern ha tutelat les si-
tuacions crítiques que s’han pogut crear en el si dels 
municipis com a conseqüència de l’actual crisi econò-
mica i financera.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

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

Annex

Deute a 22 de gener de 2015

Ajuntaments 408*
Consells comarcals 82
Altres ens locals(inclou diputacions) 177

Total 667

* Dades en M€

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’urgències 
d’atenció primària de la ciutat de Barcelona
Tram. 314-18700/10

Resposta del Govern
Reg. 113285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18700/10, 
314-18702/10, 314-18855/10 i 314-18854/10 us informo 
del següent:

Els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i 
els centres d’atenció primària (CAP) de Barcelona es 
mostren a l’annex.

Pel que fa al nombre de metges i professionals d’in-
fermeria que treballen en l’àmbit de l’atenció primà-
ria, cal assenyalar que la contractació del Servei Ca-
talà de la Salut en l’atenció primària de salut se centra 
en estructures organitzatives per atendre el conjunt 
de la població d’una àrea bàsica de salut (ABS). Així 
doncs, el volum de metges i infermeria no constitueix 
un paràmetre de la contractació. D’acord amb aquesta 
contractació, les entitats proveïdores doten els equips 
del personal adequat per donar resposta a la cartera de 
serveis d’atenció primària i comunitària i a la població 
de referència. Per garantir la qualitat de la prestació de 
serveis, l’actuació del Servei Català de la Salut s’orien-
ta a l’avaluació de resultats d’acord amb les directrius 
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i prioritats del Pla de salut i al seguiment dels indica-
dors de salut.

Barcelona, 27 de març de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de metges i infermers d’atenció 
primària a Barcelona
Tram. 314-18702/10

Resposta del Govern
Reg. 113285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18700/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’educació en el 
període 2011-2014
Tram. 314-18723/10

Resposta del Govern
Reg. 113128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18723/10 us 
informo del següent: 

Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que són 
debatuts i aprovats en seu parlamentària, contenen la 
descripció de la destinació de les diferents aportacions 
econòmiques.

D’acord amb l’establert a l’article 79 del Decret Legis-
latiu 3/2002, de 24 de desembre, es tramet al Parla-
ment de Catalunya, trimestralment, l’estat mensual de 
desenvolupament i execució del pressupost de la Ge-
neralitat i les seves modificacions.

A la pàgina web del Departament d’Economia i Co-
neixement es pot consultar l’estat d’execució mensual 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària de Bar-
celona
Tram. 314-18854/10

Resposta del Govern
Reg. 113285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18700/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària conti-
nuada de Barcelona
Tram. 314-18855/10

Resposta del Govern
Reg. 113285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18700/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació pressupostària per al fi-
nançament de les escoles d’adults a Barce-
lona el 2014 i la previsió per al 2015
Tram. 314-18873/10

Resposta del Govern
Reg. 113129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18873/10 us 
informo del següent:

La despesa corresponent a les Escoles de Formació d’A-
dults de Barcelona l’any 2014 va ser de 10.066.996,33, i 
la previsió per l’any 2015 és de 10.074.273,33.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a pal·liar la situació 
que viu el sector dels cítrics de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-18897/10

Resposta del Govern
Reg. 113227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18897/10, 
314-18898/10, 314-18899/10 i 314-18900/10 us informo 
del següent:

El Govern de la Generalitat té com a una de les seves 
prioritats impulsar l’activitat econòmica de les empre-
ses del nostre país. Per tal d’aconseguir-ho una de les 
estratègies a seguir és recolzar i sostenir-les en els mo-
ments de especial dificultat.

En aquest sentit, el DAAM ha fet nombroses actua-
cions per tal de recolzar el sector els cítrics com l’apli-
cació de les mesures de gestió de mercats, de funcio-
nament ordinari de les OPFH, així com les mesures 
extraordinàries pel veto rus, que han suposat fins a 
1,82 M€ directes per al sector dels cítrics.

S’ha constituït una comissió de treball, integrada per 
representants del DAAM i de les organitzacions pro-
fessionals, per tal de revisar i millorar les clàusules i 
cobertura dels contractes amb l’asseguradora a fi mi-
llorar-ne les cobertures per als beneficiaris, ateses les 
diferències d’interpretació entre les dues parts sobre 
els danys que s’han produït i que cobreixen o no els 
contractes. En aquesta mateixa línia es mantenen les 
negociacions amb Agroseguro per garantir que l’anàli-
si i execució dels peritatges s’ajusti als contractes i als 
danys produïts.

Així mateix es va aprovar un ordre de convocatòria a 
finals del mes de febrer amb condicions especials per 
als productors, especialment per al sector citrícola.

Per altra banda i pel que fa a mesures fiscals, el De-
partament d’Agricultura va promoure l’elaboració i 
aprovació d’un Pla d’Acció del sector dels cítrics, con-
sensuat amb els agents del propi sector. Quant a mo-
dificacions a la baixa dels mòduls de l’índex de ren-
diment net aplicable a l’IRPF, el DAAM. cada any ha 
fet les propostes que inclouen totes les casuístiques de 
reducció de collita del territori.

Finalment, s’han pres mesures economicofinanceres per 
tal de pal·liar en la mesura del possible aquesta situació. 
S’han dut a terme diverses accions, com són la de pro-
moure l’atorgament d’ajuts per part de la Unió Europea 
pel veto rus o el suport als afectats per poder percebre 
les indemnitzacions corresponents a les seves assegu-

rances, com també l’establiment de línies específiques 
de finançament per la instal·lació de xarxes antipedra.

Addicionalment des de l’Institut Català de Finances 
(ICF) i AVALIS, també van establir les següents me-
sures de suport financer a les empreses i explotacions 
afectades pel veto rus a l’entrada de productes alimen-
taris i a les afectades per les pedregades d’aquest estiu:

– Aplicació a les empreses que ja disposessin de prés-
tecs concedits per l’ICF, i que tinguessin dificultats de re- 
torn per les causes abans esmentades, un període de ca-
rència per a la seva devolució, d’entre 6 mesos i 1 any.

– En els supòsits en què empreses afectades tingues-
sin préstecs concedits per entitats financeres amb aval 
d’AVALIS i que tinguessin dificultats de retorn per les 
causes abans esmentades, es va preveure que AVALIS 
actués donant suport a les empreses davant les entitats 
financeres per tal d’obtenir un període de carència en 
el retorn de les quotes.

– Es va dotar de la possibilitat de finançar a través de 
l’ICF i AVALIS les necessitats de refinançament de les 
empreses afectades.

– Es va fixar la possibilitat d’atorgar préstecs nous 
amb condicions especialment favorables, tot això sota 
la línia de finançament als sectors agrari i agroalimen-
tari d’acord amb el conveni de col·laboració signat pel 
DAAM, ICF i AVALIS, pel qual l’ICF preveu l’atorga-
ment de préstecs a aquests sectors per a inversions o 
circulant amb aval d’AVALIS.

Barcelona, 26 de març de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes legals per a evitar 
l’enfonsament del sector dels cítrics de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-18898/10

Resposta del Govern
Reg. 113227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18897/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts previstos per a destruir al 
camp les mandarines que no s’han pogut 
collir
Tram. 314-18899/10

Resposta del Govern
Reg. 113227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18897/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb el Ministeri d’Agricul-
tura, Alimentació i Medi Ambient per a am-
pliar el període per a la retirada de les man-
darines malmeses
Tram. 314-18900/10

Resposta del Govern
Reg. 113227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18897/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte per a instal·lar una granja 
porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Bar-
berà)
Tram. 314-18901/10

Resposta del Govern
Reg. 113531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18901/10 us 
informo del següent:

L’explotació porcina a què fan referència ha estat es-
tudiat i analitzat i el DAAM ha pogut constatar que 
compleix amb el que estableix la normativa vigent en 
relació a la regulació dels aspectes d’ordenació rama-
dera. En aquest sentit, el projecte ha presentat tota la 
documentació per garantir que l’activitat que s’hi pre-
tén desenvolupar complexi amb tots els requisits que 
contempla la normativa vigent i es constata que allí on 
es vol instal·lar la granja prevista no és una zona o es-
pai protegit en el que se’n pugui prohibir la construc-
ció d’elements agraris o explotacions ramaderes.

Pel que fa a la distància de l’emplaçament respecte a 
nuclis habitats, el Decret 40/2014, d’ordenació de les 
explotacions ramaderes, no estableix distàncies a nu-
clis habitats. Actualment, aquestes el decret regulador 
en relació a les distàncies a les granges ramaderes i per 
tant, el projecte no incompleix la normativa en aquest 
sentit.

Pel que fa a la intervenció de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, aquesta no intervé en el procés d’autorització 
de la granja, doncs d’acord amb el seu número de bes-
tiar, aquesta està classificada dins l’annex III de la Llei 
20/2009 de prevenció i control ambiental d’activitats, 
i per tant és l’ajuntament corresponent qui té la com-
petència per acreditar el compliment del règim d’inter-
venció ambiental de l’activitat i en definitiva per auto-
ritzar la seva instal·lació.

D’altra banda, l’ACA no disposa de les dades de les 
aigües d’ús domèstic que han superat l’afectació de ni-
trats, doncs és el municipi el competent en el control 
i gestió de la potabilitat de les aigües per ús de boca, 
dels diferents punts d’abastament municipals. L’ACA 
mitjançant la seva xarxa de control, coneix l’estat qua-
litatiu de les aigües subterrànies en els punts on dis-
posa d’un punt de control, independentment de l’ús 
d’aquestes aigües subterrànies (abastament, reg, indus-
tria, etc...).

Així, el Departament de Salut, mitjançant l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, és l’organisme respon-
sable de la promoció i la protecció de la salut, la pre-
venció i la gestió de les alertes epidemiològiques i ali-
mentàries. Aquesta Agència disposa d’un programa de 
vigilància sanitària de l’aigua de consum humà, a par-
tir del qual estableix les línies genèriques dels siste-
mes d’autocontrol de les companyies gestores.

Pel que fa al seu potencial impacte paisatgístic i eco-
nòmic, no és competència del DAAM elaborar aquesta 
tipologia d’informes.

Pel que fa a la capacitat de bestiar, en el pla estratègic 
no es diferencia entre les ampliacions de capacitat de 
bestiar de les granges existents de les noves incorpo-
racions en zones on no hi ha hagut bestiar. En aquest 
sentit, cal remetre’s únicament a la norma que reguli, 
per ambdós casos, el desenvolupament de l’activitat.

Quant als motius de la sol·licitud, es desconeix quin 
ha de ser el motiu de la sol·licitud del promotor per-
què aquest és un paràmetre que no és d’obligada in-
formació a l’Administració en un projecte d’aquestes 
característiques. D’altra banda, poden concórrer molts 
motius al marge del merament mediambiental que si-
guin raó per la qual un sol·licitant estigui interessat en 
ubicar un projecte en un indret determinat.

Pel que fa a la potencial contaminació de pous, segons 
les dades del Pla Director d’Abastament municipal i de 
la base de dades de l’ACA, el nucli de Vimbodí s’abas-
ta d’una banda de les Fonts del Tillar o serra de Pra-
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des (conjunt de petites captacions superficials que són 
canalitzades i portades a una bassa i posteriorment al 
dipòsit Piponeta i i d’una altra banda i de forma se-
cundària també s’abasten del Pou de les Planes o de la 
Granja (conjunt hidràulic format per dos pous, situats 
un al costat de l’altre). La captació secundària, utilitza-
da més en època estival, disposa d’una bassa d’acumu-
lació de l’aigua, en cas de necessitat. Es dedueix que la 
pregunta parlamentària fa referència a aquesta capta-
ció secundària i segons les dades analítiques existents, 
corresponents al Pou 2 de les Planes, els valors resul-
tants del paràmetre nitrats estaven dins dels límits per-
mesos pel Departament de Salut. Així, el resultat del 
darrer mostreig del 9 d’abril de 2013, dona un valor 
resultant de nitrats de <5 mg/L NO³.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acomiadament del conseller delegat 
del Consorci Sanitari Integral i la indemnit-
zació que se li va pagar
Tram. 314-18906/10

Resposta del Govern
Reg. 113286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18906/10 
a 314-18910/10 us informo del següent:

D’acord amb la informació facilitada pel Consorci Sa-
nitari Integral (CSI), el conseller delegat de l’esmenta-
da institució va ser cessat en el seu càrrec, per acord 
del Consell Rector de data 13 d’octubre de 2010. Així 
mateix, el Consell Rector va aprovar que el conseller 
delegat pogués continuar col·laborant laboralment amb 
el CSI, a través d’una novació contractual de naturale-
sa laboral comuna vigent des del dia 18 d’octubre de 
2010. La liquidació del contracte d’alta direcció que in-
cloïa el preavís es va fer amb estricta observança de 
l’ordenament jurídic laboral.

En relació amb la contractació de serveis ambulato-
ris de consulta externa d’usuaris amb cobertura d’una 
assegurança de trànsit, el Consorci Sanitari Integral 
(CSI) va preparar un expedient de contractació durant 
l’exercici 2010 amb l’objectiu de licitar aquesta acti-
vitat que no es va publicar a l’espera d’un posiciona-
ment jurídic per part de la Intervenció Adjunta de la 
Seguretat Social que aclarís determinats aspectes le-

gals en matèria laboral. A hores d’ara encara no s’ha 
rebut pronunciament jurídic per part de la Intervenció.

Els centres hospitalaris del CSI tenien convenis col-
lectius propis diferents al conveni del sector (conveni 
XHUP). A mida que aquests centres es varen incor-
porar al conveni col·lectiu de la XHUP es van trans-
posar els conceptes retributius anteriors per assimi-
lar-los als del nou conveni d’adscripció, subsumint en 
aquests nous conceptes les retribucions que es venien 
percebent, i els diferencials superiors es varen agru-
par en diferents denominacions, sent aquest l’origen de 
la majoria dels mateixos. L’activitat assistencial com-
plementària per actes o intervencions assistencials 
concretes s’han atribuït als professionals dels serveis 
sobre els quals ha recaigut la necessitat d’haver d’as-
solir una activitat específica en el marc de la concer-
tació anual del Consorci. Els criteris de compensació 
d’aquestes actuacions complementàries s’han convin-
gut tenint en compte el nombre d’intervencions, actes 
o sessions i productivitat. Les assignacions d’aquestes 
activitats s’han distribuït amb regularitat mensual per 
anivellar tant les càrregues de treball com l’equilibri 
en el repartiment de l’activitat entre els diferents com-
ponents dels serveis.

El CSI va aplicar la reducció salarial al personal d’alta 
direcció i personal directiu que conformava el quadre 
de responsabilitat de màxim nivell dins de les estruc-
tures executives (conseller delegat, gerències d’àrea i 
de centre), afectant en aquests càrrecs les reduccions 
contingudes en el Decret llei 3/2010.

Barcelona, 23 de març de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acomiadament improcedent de la 
gerent d’àrea de l’Hospitalet de Llobregat 
del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18907/10

Resposta del Govern
Reg. 113286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18906/10.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la contractació de dues societats 
mercantils per a atendre l’atenció programa-
da d’accidentats de trànsit per part del Con-
sorci Sanitari Integral
Tram. 314-18908/10

Resposta del Govern
Reg. 113286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18906/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els conceptes retributius del personal 
del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-18909/10

Resposta del Govern
Reg. 113286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18906/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció salarial aplicada al perso-
nal de l’alta direcció del Consorci Sanitari In-
tegral
Tram. 314-18910/10

Resposta del Govern
Reg. 113286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18906/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació d’una explotació porcina 
prop del monestir de Poblet
Tram. 314-18911/10

Resposta del Govern
Reg. 113532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18911/10 us 
informo del següent:

S’ha constatat que el projecte compleix amb tots els 
requisits que estableix la normativa sectorial ramadera 
vigent, sobretot la relativa a les distàncies. En aquest 
sentit, cal posar de manifest el fet que la granja objecte 
del projecte s’ubicaria a 4,6 km del Monestir de Poblet, 
i segons dades del sistema d’informació ramadera, en 
l’actualitat hi ha 7 explotacions porcines en aquest ma-
teix radi de distància, és a dir, que no es tracta ni de la 
primera ni de la única explotació que s’ubicaria a una 
distància igual o inferior a la descrita.

Barcelona, 26 de març de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials bàsics del 2011 al 2014
Tram. 314-18970/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18970/10, 
314-18971/10, 314-18972/10, 314-18973/10, 314-
18974/10, 314-18975/10, 314-18976/10, 314-18977/10, 
314-18978/10, 314-18979/10, 314-18980/10, 314-
18981/10, 314-18982/10, 314-18991/10, 314-18992/10 i 
314-18993/10 us informo que la informació referent als 
anys 2011, 2012 i 2013 és pública i es pot consultar a 
la pàgina web del Departament de Benestar Social i 
Família, per una banda, a l’apartat El Departament, 
Memòries i informes anuals i de l’altra a Àmbits temà-
tics, Serveis Socials, Estadístiques, Mapa de Serveis 
Socials.
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En relació amb les dades de l’any 2014, actualment 
s’està ultimant l’extracció de les dades i es preveu que 
es publiqui tant la Memòria del Departament de Ben-
estar Social i Família 2014 com el Mapa de Serveis 
Socials de Catalunya. Actualització de dades bàsiques 
2014 durant el primer semestre d’enguany.

Pel que fa al nombre de noves places de dependència 
que hi ha hagut en residències de gent gran privades 
durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 us informo que 
podeu consultar la informació sol·licitada a la docu-
mentació annexa a aquesta resposta.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a per-
sones grans del 2011 al 2014
Tram. 314-18971/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a per-
sones discapacitades del 2011 al 2014
Tram. 314-18972/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a per-
sones amb malaltia mental del 2011 al 2014
Tram. 314-18973/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a ma-
lalts de sida del 2011 al 2014
Tram. 314-18974/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a per-
sones en centres sociosanitaris del 2011 al 
2014
Tram. 314-18975/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials per a cuidadors no professio-
nals del 2011 al 2014
Tram. 314-18976/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a per-
sones amb drogodependència del 2011 al 
2014
Tram. 314-18977/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a la in-
fància, adolescència i joventut del 2011 al 
2014
Tram. 314-18978/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a do-
nes en situació de violència masclista del 
2011 al 2014
Tram. 314-18979/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost dels ser-
veis socials especialitzats en atenció a famí-
lies amb problemàtica social i risc d’exclusió 
del 2011 al 2014
Tram. 314-18980/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost de les 
prestacions econòmiques de la cartera de 
serveis socials del 2011 al 2014
Tram. 314-18981/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris i el cost de la 
prestació tecnològica de la cartera de ser-
veis socials del 2011 al 2014
Tram. 314-18982/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera mitjà per a accedir 
a les residències públiques del 2012 al 2014
Tram. 314-18990/10

Resposta del Govern
Reg. 113321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta 
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a la pregunta parlamentària 314-18990/10 us informo que 
pel que fa a l’actual aplicatiu de gestió d’accés residències 
de gent gran, l’extracció de les dades no es pot fer amb ca-
ràcter retroactiu. Així, us informem que pel que fa al ter-
mini de la llista d’accés per poder accedir a plaça de re-
sidència de gent gran, d’acord amb el sistema actual de 
recursos, cal tenir present que depèn de diversos factors 
com el territori, el fet de ser home o dona o el moviment de 
baixes d’un centre en concret.

Les persones poden optar triar el centre on volen ser 
atesos, sense que en cap cas es pugui obligar una per-
sona a ingressar en un centre que no vol.

En cas de necessitat d’ingrés immediat, la persona pot 
ser ingressada en un centre on no hi hagi llista d’accés, 
però romandre en una altra llista a l’espera del centre 
desitjat.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de noves places de depen-
dència a les residències per a gent gran pú-
bliques del 2011 al 2014
Tram. 314-18991/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de noves places de de-
pendència a les residències per a gent gran 
concertades del 2011 al 2014
Tram. 314-18992/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de noves places de depen-
dència a les residències per a gent gran pri-
vades del 2011 al 2014
Tram. 314-18993/10

Resposta del Govern
Reg. 113320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18970/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos per a garantir la suficièn-
cia alimentària dels infants i els adolescents 
en calendari no escolar del 2012 al 2014
Tram. 314-18994/10

Resposta del Govern
Reg. 113327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18994/10 us 
informo que el Govern de la Generalitat ha reforçat 
el conjunt de mesures destinades a infants i joves de 
famílies vulnerables durant l’estiu per combatre la po-
bresa infantil amb les mesures següents:

– Pel que fa al programa Jugar i Llegir, us informem 
que per garantir que els infants usuaris del programa 
poguessin esmorzar o berenar en període de no escola-
rització, es van iniciar uns tallers d’alimentació saluda-
ble, Menjar sa, tot és començar, que tenen com a objec-
tiu introduir als infants nocions bàsiques d’alimentació, 
hàbits d’higiene i proporcionar el berenar o l’esmorzar 
als nens i nenes inscrits. Al juliol de 2013 aquest taller 
es va dur a terme en 22 equipaments cívics i es van 
atendre 722 infants. L’any 2014 es van fer a 29 equi-
paments i es van atendre 2.000 infants. Aquests tallers 
s’han dut a terme en equipaments cívics.

– Per primer cop l’any 2014 s’ha possibilitat l’obertura 
de centres oberts durant el període de vacances d’estiu 
per garantir l’atenció de les necessitats bàsiques d’ali-
mentació dels infants amb un mínim de dos àpats equi-
librats i saludables. Aquests centres oberts, gestionats 
per entitats socials i per ajuntaments, durant el curs ate-
nen a infants i joves de famílies en risc d’exclusió social 
fora de l’horari lectiu per realitzar activitats lúdiques 
i deures. Durant l’any 2014 1.750 infants i adolescents 
van assistir als 61 centres oberts l’any 2014.

– L’any 2014 es va posar a disposició dels equips bà-
sics d’atenció social 1.000 places becades arreu de la 
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xarxa pública d’albergs destinades a infants i adoles-
cents en situació de risc del programa L’estiu és teu. 
Aquestes beques cobrien entre el 65% i el 100% del 
preu de l’estada, depenent de la situació familiar.

– Es manté el suport cap a les federacions d’entitats 
d’educació en el lleure que durant l’any 2014 va ser de 
4,5 MEUR, dels quals 2.2 MEUR es van destinar a 
programes de beques i reforç de la cohesió social per-
què infants i joves en situació de vulnerabilitat pogues-
sin gaudir durant l’estiu de tallers lúdics i colònies.

– S’han intensificat els serveis de suport i atenció al 
jovent extutelat.

– Es continua treballant en mesures per fomentar la 
participació en la vida comunitària i social dels infants 
i adolescents en situació de vulnerabilitat per mitjà 
dels equipaments cívics i culturals, del programa Òm-
nia, o dels Plans educatius d’entorn.

Es preveu que aquestes mesures es continuïn realit-
zant durant l’estiu d’aquest any 2015.

D’altra banda, 26.455 infants van ser atesos l’any 2014 
a través dels projectes subvencionats per la convoca-
tòria extraordinària adreçada a entitats socials per al 
desenvolupament d’actuacions per a famílies vulnera-
bles, especialment les que tenen infants a càrrec, im-
pulsada pel Departament de Benestar Social i Família.

A través d’aquestes subvencions, es van finançar amb 
2,5 milions d’euros ajudes econòmiques i la prestació 
de serveis per a cobrir les necessitats bàsiques d’ali-
mentació, higiene personal, vestimenta, medicaments 
i altres productes per promoure la millora o preserva-
ció de la salut, així com les despeses de manteniment 
bàsic de la llar o altres de naturalesa similar de fa-
mílies amb situació de vulnerabilitat. La convocatò-
ria s’emmarca en el Pla integral de suport a la família 
fins el 2016 que contempla entre els seus eixos donar 
suport a les famílies en situació de vulnerabilitat, ai-
xí com en la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència que incorpora la pre-
venció com a mètode d’abordatge en les polítiques de 
protecció. També el Pacte per la Infància a Catalunya 
inclou entre d’altres objectius implementar polítiques 
preventives i proactives, de caràcter estructural i trans-
versal, que garanteixin el desenvolupament de l’infant 
en el seu medi, en un entorn socioafectiu segur, capaç 
de cobrir les seves necessitats, que li faciliti l’accés a 
l’educació, a la salut, a l’habitatge i el capaciti per a la 
vida adulta en igualtat d’oportunitats.

En total, l’any 2014 s’han beneficiat d’aquesta convo-
catòria extraordinària de subvencions 72 entitats so-
cials, que han desenvolupat 80 projectes adreçats a 
famílies en situació de vulnerabilitat. D’aquests, 37 
corresponen a projectes vinculats a ajudes econòmi-
ques i 43 a iniciatives destinades a la prestació de ser-
veis directes o indirectes.

Enguany, el Departament de Benestar Social i Família 
ha tornat a convocar de nou aquests ajuts i n’ha incre-
mentat la seva dotació fins arribar als 3 milions d’euros

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de pres-
tacions afectats per l’aplicació de l’Ordre 
BSF/130/2014
Tram. 314-18996/10

Resposta del Govern
Reg. 113322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a 
la pregunta parlamentària 314-18996/10 i 314-18997/10 
us informo que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Ser-
veis Socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Pro-
moció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones 
en situació de Dependència, configuren el Sistema de 
Serveis Socials de Catalunya.

Aquest Sistema ha estat configurat mitjançant el De-
cret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Car-
tera de Serveis Socials 2010-2011, prorrogada, que de-
termina els diferents serveis i prestacions que ha de 
prestar la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

La Cartera defineix, entre altres aspectes, cada tipus 
de prestació, la població destinatària i l’establiment o 
equip professional, el cost de referència, el mòdul so-
cial i el copagament d’aquestes prestacions, i preveu 
que el Departament competent en serveis socials h a 
de determinar els criteris per valorar la capacitat eco-
nòmica de les persones beneficiàries i el sistema de 
bonificacions per ala seva participació en les prestaci-
ons socials, amb la finalitat d’atendre situacions d’in-
suficiència de recursos.

Per aquest motiu es va publicar l’Ordre BSF/130/2014, 
de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per 
determinar la capacitat econòmica de les persones be-
neficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de 
les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la 
situació de dependència que estableix la Cartera de Ser-
veis Socials, i la participació en el finançament de les 
prestacions de serveis no garantides.

L’Ordre BSF/130/2014 va entrar en vigor a partir de l’1 
de maig de 2014 i, en conseqüència, a partir d’aquesta 
data s’han d’aplicar els nous criteris de càlcul a totes les 
persones beneficiàries de les prestacions de servei no 
gratuï tes i de les prestacions econòmiques destinades 
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a l’atenció a la situació de dependència que estableix 
la Cartera de Serveis Socials, encara que estiguessin 
gaudint de prestacions reconegudes amb anterioritat a 
aquesta data o haguessin presentat la sol·licitud abans 
d’aquesta data.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pujada mitjana per l’aplicació de 
l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 314-18997/10

Resposta del Govern
Reg. 113322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18996/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts a famílies amb fills menors de 
tres anys pendents de pagament en data del 
31 de desembre de 2014
Tram. 314-18998/10

Resposta del Govern
Reg. 113323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-18998/10 us 
informo que la prestació econòmica de caràcter uni-
versal per infant a càrrec consistia en un ajut universal 
amb una prestació econòmica única de 638 euros/any 
per infant menor de tres anys o de 745 euros/any per 
fills menors de 6 anys en el cas de famílies nombroses 
i monoparentals.

A data 31 de desembre de 2014, estaven pendents de 
pagament 237.182 prestacions i el nombre de famílies 
afectades era de 202.678.

El pagament d’aquestes prestacions es farà efectiu 
d’acord amb la disposició addicional cinquantena de 
la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2015.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de recursos de personal 
per a les unitats de suport a l’educació es-
pecial dels centres educatius de Vilanova 
del Camí (Anoia)
Tram. 314-19030/10

Resposta del Govern
Reg. 113723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19030/10, 
314-19031/10, i 314-19032/10, us informo del següent:

D’acord amb la normativa establerta aquests centres 
han de disposar de professorat especialista i personal 
d’atenció educativa especialista que actuen de manera 
coordinada per donar resposta educativa adequada al 
seu alumnat.

La USEE de l’Escola Joan Maragall disposa d’un 
educador d’educació especial, i un mestre de primà-
ria. Si bé, el 2 de juliol de 2014, atenent a la casuística 
del propi centre, es va atorgar al centre la possibili-
tat d’augmentar en una dotació el personal inicialment 
previst, però es va optar per continuar amb el mateix 
nombre de professors especialistes en educació espe-
cial i fer efectiu l’augment de personal en un mestre de 
primària.

L’Escola Joan Maragall pel fet de disposar d’un grup 
d’educació especial va rebre 885,04 euros addicionals 
a l’import inicialment atorgat en concepte de despeses 
de funcionament.

La USEE de l’Escola Joan Maragall suposa un recurs 
que afavoreix la participació de l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials en l’entorn escolar ordinari 
amb el compromís de la comunitat educativa per avan-
çar com a escola inclusiva.

Barcelona, 14 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de recursos econòmics per 
a les unitats de suport a l’educació especial 
dels centres educatius de Vilanova del Camí 
(Anoia)
Tram. 314-19031/10

Resposta del Govern
Reg. 113723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19030/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les unitats de suport a l’educació es-
pecial dels centres educatius de Vilanova 
del Camí (Anoia)
Tram. 314-19032/10

Resposta del Govern
Reg. 113723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19030/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’empreses, organismes i 
consorcis amb participació majoritària de la 
Generalitat que s’han extingit del 2011 ençà
Tram. 314-19046/10

Resposta del Govern
Reg. 113783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19046/10, 
conjuntament amb la número de tramitació 314-
19047/10, us informo del següent:

D’acord amb el recompte realitzat per la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública (SAFP), elaborat a 
partir de la base de dades d’entitats de la Generalitat 
de Catalunya de la Direcció General del Patrimoni de 
la Generalitat, el nombre d’entitats objecte de dife-
rents operacions d’extinció, supressió, fusió, absorció 
o transformació és el que consta als apartats posteri-
ors. Cal tenir present que per determinar la data d’ex-
tinció definitiva s’empra la data de la baixa que consta 
en la base de dades abans esmentada, però també es 

computen com a baixes aquelles entitats ja dissoltes en 
liquidació i que no tenen activitat o que estan pendents 
de tràmits registrals.

1. Entitats participades majoritàriament per la Genera-
litat a 1 de gener de 2011

El conjunt d’entitats participades per la Generalitat de 
Catalunya a 1 de gener de 2011 era de 273 entitats dis-
tribuïdes de la manera següent: 28 entitats autònomes 
administratives; 5 entitats autònomes comercials i fi-
nanceres; 50 entitats de dret públic subjectes a l’orde-
nament jurídic privat; 11 classificades com altres ens 
públics; 67 societats mercantils; 65 consorcis; 46 fun-
dacions i 1 associació.

2. Entitats que s’han extingit, fusionat, absorbit o trans-
format des de l’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 
2014 (veure detall, en la taula annexa)

El nombre d’entitats participades majoritàriament per 
la Generalitat, afectades per operacions d’extinció o 
supressió, de fusió o absorció per d’altres entitats o de 
transformació, que han causat baixa entre l’1 de gener 
de 2011 i el 31 de desembre de 2014 són 97 entitats. 
Per tipus d’ens és la següent:

– 7 entitats autònomes administratives; 

– 3 entitats autònomes comercials i financeres; 

– 12 entitats de dret públic subjectes a l’ordenament 
jurídic privat; 

– 3 classificades com altres ens públics; 

– 39 societats mercantils; 

– 17 consorcis; 

– 15 fundacions

– 1 associació

La distribució de les 97 baixes atenent al tipus d’ope-
ració és la següent:

– Supressions i dissolucions: 35

– Cessió global d’actius i passius a un altre ens o Depar-
tament: 26

– Fusió per creació: 10

– Fusió per absorció: 10

– Desvinculació per venda: 1

– Desvinculació per concessió: 1

– Separació de l’Administració de la Generalitat: 3

– Reduir participació (resten participades de manera 
minoritària): 8

– Entitats que es deixen de computar per baixa parti-
cipació: 3

Finalment, us informo que el detall de les dades més 
amunt indicades es poden consultar a la pàgina web 
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del Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals: http://governacio.gencat.cat/web/.content/funcio_
publica/documents/sector_public/arxius/Llista-bai-
xes-altes-entitats-a-31_12_2014.pdf

Aquesta pàgina explica la dimensió del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya i la política de raciona-
lització i simplificació que ha impulsat el Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’empreses, organismes i 
consorcis amb participació majoritària de 
la Generalitat que s’han fusionat, absorbit o 
transformat del 2011 ençà
Tram. 314-19047/10

Resposta del Govern
Reg. 113783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19046/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Berga en data del 20 de 
gener de 2015
Tram. 314-19052/10

Resposta del Govern
Reg. 113287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
19052/10 a 314-19055/10 us informo del següent:

Pel que fa al nombre de metges i professionals d’in-
fermeria que treballen en l’àmbit de l’atenció primà-
ria, cal assenyalar que la contractació del Servei Ca-
talà de la Salut en l’atenció primària de salut se centra 
en estructures organitzatives per atendre el conjunt 
de la població d’una àrea bàsica de salut (ABS). Així 
doncs, el volum de metges i infermeria no constitueix 
un paràmetre de la contractació. D’acord amb aquesta 
contractació, les entitats proveïdores doten els equips 
del personal adequat per donar resposta a la cartera de 

serveis d’atenció primària i comunitària i a la població 
de referència. Per garantir la qualitat de la prestació de 
serveis, l’actuació del Servei Català de la Salut s’orien-
ta a l’avaluació de resultats d’acord amb les directrius 
i prioritats del Pla de salut i al seguiment dels indica-
dors de salut.

Barcelona, 26 de març de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Cerdanyola del Vallès 
en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19053/10

Resposta del Govern
Reg. 113287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19052/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Sant Sadurní d’Anoia en 
data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19054/10

Resposta del Govern
Reg. 113287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19052/10.

http://governacio.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/sector_public/arxius/Llista-baixes-altes-entitats-a-31_12_2014.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/sector_public/arxius/Llista-baixes-altes-entitats-a-31_12_2014.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/sector_public/arxius/Llista-baixes-altes-entitats-a-31_12_2014.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Vilafranca del Penedès 
en data del 20 de gener de 2015
Tram. 314-19055/10

Resposta del Govern
Reg. 113287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19052/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis-
capacitat de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19060/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19060/10, 
314-19061/10, 314-19062/10, 314-19063/10, 314-
19068/10, 314-19069/10, 314-19070/10, 314-19071/10, 
314-19149/10, 314-19150/10, 314-19151/10, 314-
19152/10 us informo que trobareu la informació sol-
licitada referent a la llista d’espera per a persones amb 
discapacitat a la taula següent:

Equipament Berga
Cerdanyola  
del Vallès

Sant  
Sadurní 
d’Anoia

Vilafranca 
del Penedès Igualada

Vilanova 
del Camí Piera Masquefa

Santa  
Margarida 
de Montbui 

Llar residència disca-
pacitat intel·lectual 3 6 0 7 18 0 1 1 3
Residència discapaci-
tat intel·lectual 1 3 0 1 6 0 1 2 4
Residència discapaci-
tat intel·lectual lleugera/ 
mitja i amb trastorns de 
conducta 0 3 0 1 1 0 0 0 0
Residència discapaci-
tat física 0 1 0 1 0 0 0 1 0

Pel que fa al temps mig d’espera us fem avinent que 
un nombre elevat de les sol·licituds presentades es fan 
en previsió de futur i que quan aquesta petició es fa 
prioritària (d’acord amb la informació facilitada per la 
família, serveis socials i la valoració tècnica) es dóna 
resposta tan aviat hi ha disponibilitat de plaça adient al 
suport que la persona precisa.

En aquests moments no consta cap persona en llista 
d’espera per a Centre d’Atenció Especialitzada a Ber-
ga, Cerdanyola del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia i Vi-
lafranca del Penedès.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis-
capacitat de titularitat pública a Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 314-19061/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19060/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis-
capacitat de titularitat pública a Sant Sadur-
ní d’Anoia
Tram. 314-19062/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19060/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis-
capacitat de titularitat pública a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 314-19063/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19060/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19068/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19060/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 314-19069/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19060/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Sant Sa-
durní d’Anoia
Tram. 314-19070/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19060/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Vilafran-
ca del Penedès
Tram. 314-19071/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19060/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Berga en data del 31 de de-
sembre del 2014
Tram. 314-19080/10

Resposta del Govern
Reg. 113539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19080/10 a la 
314-19083/10 us informo del següent: 

El Govern de la Generalitat té la màxima voluntat de 
realitzar els pagaments pendents amb els ens locals.

En els darrers vuits mesos, el Govern de la Generali-
tat ha realitzat pagaments per un total de 55,5 milions 
d’euros a les entitats locals que presentaven un alt risc 
de liquiditat, i amb una clara intenció, que és garantir 
la prestació dels serveis bàsics que ofereixen.

En els darrers sis mesos un total de 310,5 milions d’eu-
ros als ens locals: 163,5 milions d’euros als ajunta-
ments, 89,4 milions als consells comarcals i 57,6 a les 
diputacions provincials.

El deute pendent amb els ens locals es respon en quadre 
annex. La voluntat de la Generalitat de Catalunya és fer 
front, al més aviat possible i, en la mesura que li permet 
el seu finançament i els recursos provinents dels me-
canismes de liquiditat, al pagament de les obligacions 
reconegudes pendents amb les entitats locals catalanes.

Per altra banda, durant els últims mesos també s’han 
anat impulsant mecanismes de col·laboració instituci-
onal entre administracions per tal de pal·liar els deutes 
amb els ens locals, especialment amb les administra-
cions publiques supramunicipals.

No obstant això, les seves decisions en matèria finan-
cera estan àmpliament limitades per les exigències im-

posades des de l’Estat: d’una banda, a causa de l’adhe-
sió de l’Administració de la Generalitat als mecanismes 
extraordinaris de liquiditat posats en funcionament pel 
Govern central; i, de l’altra, per la supeditació a la nor-
mativa estatal que prioritza el pagament dels interessos 
del deute públic, l’assumpció d’objectius d’estabilitat 
pressupostària de deute públic, així com el compliment 
dels períodes mitjans de pagament als proveïdors.

Però davant aquest context, el Govern ha tutelat les 
situa cions crítiques que s’han pogut crear en el si dels 
municipis com a conseqüència de l’actual crisi econò-
mica i financera.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

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

Annex

Deute a 22 de gener de 2015

Ajuntaments 408*
Consells comarcals 82
Altres ens locals (inclou diputacions) 177

Total 667

* Dades en M€

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en da-
ta del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19081/10

Resposta del Govern
Reg. 113539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19080/10.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en data 
del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19082/10

Resposta del Govern
Reg. 113539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19080/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en 
data del 31 de desembre del 2014
Tram. 314-19083/10

Resposta del Govern
Reg. 113539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19080/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges d’atenció primà-
ria a Igualada (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-19133/10

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
19133/10 a 314-19142/10 us informo del següent:

Pel que fa al nombre de metges i professionals d’in-
fermeria que treballen en l’àmbit de l’atenció primà-
ria, cal assenyalar que la contractació del Servei Ca-
talà de la Salut en l’atenció primària de salut se centra 
en estructures organitzatives per atendre el conjunt 
de la població d’una àrea bàsica de salut (ABS). Així 
doncs, el volum de metges i infermeria no constitueix 
un paràmetre de la contractació. D’acord amb aquesta 
contractació, les entitats proveïdores doten els equips 
del personal adequat per donar resposta a la cartera de 
serveis d’atenció primària i comunitària i a la població 
de referència. Per garantir la qualitat de la prestació de 

serveis, l’actuació del Servei Català de la Salut s’orien-
ta a l’avaluació de resultats d’acord amb les directrius 
i prioritats del Pla de salut i al seguiment dels indica-
dors de salut.

Barcelona, 26 de març de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges d’atenció primà-
ria a Vilanova del Camí (Anoia) en data del 31 
de desembre de 2013
Tram. 314-19137/10

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges d’atenció primà-
ria a Piera (Anoia) en data del 31 de desem-
bre de 2013
Tram. 314-19139/10

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infermers d’atenció pri-
mària a Piera (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-19140/10

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges d’atenció primà-
ria a Masquefa (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-19141/10

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública 
per a persones amb discapacitat a Iguala-
da (Anoia)
Tram. 314-19148/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a persones amb discapacitat a Vilanova del 
Camí (Anoia)
Tram. 314-19149/10

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19133/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19178/10 a la 
314-19181/10 i 314-19192/10 us informo del següent:

El Govern de la Generalitat té la màxima voluntat de 
realitzar els pagaments pendents amb els ens locals.

En els darrers vuits mesos, el Govern de la Generali-
tat ha realitzat pagaments per un total de 55,5 milions 
d’euros a les entitats locals que presentaven un alt risc 
de liquiditat, i amb una clara intenció, que és garantir 
la prestació dels serveis bàsics que ofereixen.

En els darrers sis mesos un total de 310,5 milions d’eu-
ros als ens locals: 163,5 milions d’euros als ajunta-
ments, 89,4 milions als consells comarcals i 57,6 a les 
diputacions provincials.

El deute pendent amb els ens locals es respon en quadre 
annex. La voluntat de la Generalitat de Catalunya és fer 
front, al més aviat possible i, en la mesura que li permet 
el seu finançament i els recursos provinents dels me-
canismes de liquiditat, al pagament de les obligacions 
reconegudes pendents amb les entitats locals catalanes.

Per altra banda, durant els últims mesos també s’han 
anat impulsant mecanismes de col·laboració instituci-
onal entre administracions per tal de pal·liar els deutes 
amb els ens locals, especialment amb les administra-
cions publiques supramunicipals.

No obstant això, les seves decisions en matèria fi-
nancera estan àmpliament limitades per les exigènci-
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es imposades des de l’Estat: d’una banda, a causa de 
l’adhesió de l’Administració de la Generalitat als me-
canismes extraordinaris de liquiditat posats en funcio-
nament pel Govern central; i, de l’altra, per la supedi-
tació a la normativa estatal que prioritza el pagament 
dels interessos del deute públic, l’assumpció d’objec-
tius d’estabilitat pressupostària de deute públic, així 
com el compliment dels períodes mitjans de pagament 
als proveïdors.

Però davant aquest context, el Govern ha tutelat les si-
tuacions crítiques que s’han pogut crear en el si dels 
municipis com a conseqüència de l’actual crisi econò-
mica i financera.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Deute a 22 de gener de 2015

Ajuntaments 408*
Consells comarcals 82
Altres ens locals (inclou diputacions) 177

Total 667

* Dades en M€

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

Resposta del Govern
Reg. 113540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19178/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament a l’Ajun-
tament de Piera (Anoia) en data del 31 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-19180/10

Resposta del Govern
Reg. 113540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19178/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19178/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions a esta-
bliments d’Igualada (Anoia) per no retolar en 
català en el període 2012-2014
Tram. 314-19187/10

Resposta del Govern
Reg. 113757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta conjunta a les preguntes parlamentàries amb 
NT de la 314-19187/10 a 314-19191/10, us informo del 
següent:

No hi ha hagut cap requeriment ni cap sanció per no re-
tolar en català a Igualada, Vilanova del Camí, Piera i 
Santa Margarida de Montbuí durant els anys 2012, 2013 
i 2014.

Pel que fa a Masquefa, no hi ha hagut cap requeriment 
per no retolar en català a Masquefa durant els anys es-
mentats. El nombre de sancions per no retolar en cata-
là en aquesta localitat han estat les següents*:

– Any 2014, una sanció
– Any 2013, una sanció
– Any 2012, cap sanció

Barcelona, 14 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

* Ateses les limitacions de l’aplicatiu informàtic cal fer la següent con-
sideració:
La base de dades acumula totes les sancions relatives a la infracció de 
vulneració dels drets lingüístics definits a l’article 128 del Codi de Con-
sum, sense diferenciar els diferents motius o idiomes.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions a es-
tabliments de Vilanova del Camí (Anoia) per 
no retolar en català en el període 2012-2014
Tram. 314-19188/10

Resposta del Govern
Reg. 113757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19187/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19187/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19187/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions a es-
tabliments de Santa Margarida de Montbui 
(Anoia) per no retolar en català en el període 
2012-2014
Tram. 314-19191/10

Resposta del Govern
Reg. 113757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19187/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament a l’Ajun-
tament de Santa Margarida de Montbui (Ano-
ia) en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19192/10

Resposta del Govern
Reg. 113540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19178/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19194/10, 
314-19195/10, 314-19196/10, 314-19197/10, i 314-
19198/10 us informo del següent:

En relació amb el conveni per al foment de llars d’in-
fants municipals signat entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Barcelona, us informo que 
actualment hi ha pendent un pagament de 4.714.000 €  
que s’ha inclòs en el Fons Social creat pel RDL 17/2014 
per a la seva liquidació.

El Departament d’Ensenyament no té cap més docu-
ment pendent de pagament.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de la 
subvenció al Conservatori de Música de Bar-
celona del curs 2010-2011
Tram. 314-19195/10

Resposta del Govern
Reg. 113787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19194/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19194/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament al Con-
servatori de Música de Barcelona amb rela-
ció al conveni entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19197/10

Resposta del Govern
Reg. 113787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19194/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19194/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament per a la 
construcció de l’Escola Sant Martí amb rela-
ció al conveni entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19199/10

Resposta del Govern
Reg. 113788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19199/10 i 
314-19200/10, us informo del següent:

El pagament del cost de les obres per a la construcció 
de l’Escola Sant Martí no s’ha fet a través del Consorci 
d’Educació de Barcelona.

El cost de les obres per a la construcció de l’Escola Me-
diterrània està pendent de pagament. En aquests mo-
ments s’està redactant el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de 
Barcelona que establirà que l’administració competent 
per executar el pagament del cost de les obres serà el 
Consorci d’Educació.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament



28 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 551

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament per a la 
construcció de l’Escola Mediterrània amb re-
lació al conveni entre el Departament d’En-
senyament i l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-19200/10

Resposta del Govern
Reg. 113788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19199/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’infraestructures hi-
dràuliques el 2014
Tram. 314-19208/10

Resposta del Govern
Reg. 113692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19208/10 us 
informo del següent:

La pregunta està formulada amb caràcter excessiva-
ment general, de forma que no permet donar una res-
posta concreta i precisa.

Per aquest motiu sol·licitem que es formuli de nou la 
pregunta, indicant l’àmbit de les infraestructures hi-
dràuliques executades a que fa referència (obres de reg, 
de sanejament, d’abastament, marines, etc...), fet que 
implicaria a d’altres departaments de la Generalitat.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 113758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19226/10 i 
314-19462/10, us informo del següent:

Les retribucions anuals totals de la Sra. Maite Masià du-
rant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014, en la seva condició 
de directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ai-
xí com dietes per assistència a òrgans col·legiats i despe-
ses de desplaçament, manutenció, representació o simi-
lars s’adjunten en document annex.

D’altra banda, amb data 21 de novembre de 2011, du-
rant l’etapa de la Sra. Maite Masià com a directora de 
l’ICAEN, aquest organisme va contractar el Sr. Josep 
Maria Calmet Iglesias mitjançant un contracte de tre-
ball de durada determinada per treballar a l’esmen-
tat organisme. El contracte es va extingir el dia 15 de 
maig de 2013.

Les retribucions anuals totals del Sr. Calmet es van dis-
tribuir en els conceptes retributius que es detallen en el 
document annex.

Les funcions assignades al Sr. Calmet dins de l’ICAEN 
eren les tasques pròpies de tècnic amb categoria pro-
fessional de gestor de projectes emmarcades dins del 
Conveni Marc de col·laboració, signat entre l’ICAEN i 
l’Instituto Para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE) per a la definició i posada en pràctica de les 
actuacions contemplades en el Pla d’Acció 2008-2012 
de l’Estratègia espanyola d’estalvi i eficiència energè-
tica (PAE4), tal i com consta en el seu contracte de 
treball.

Barcelona, 14 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una denúncia per discriminació sexual 
a l’Escola Sant Salvador d’Horta, de Santa 
Coloma de Farners (Selva)
Tram. 314-19227/10

Resposta del Govern
Reg. 113789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19227/10 us 
informo del següent:

Després del procés de mediació obert per l’escola amb 
l’assessorament de la Inspecció d’Educació, i seguint 
les directrius establertes en la «Guia per a la Gestió 
de la Diversitat Religiosa als Centres Educatius», el 
centre disposa de l’autorització familiar per tal que 
l’alumna pugui assistir a l’activitat de natació.

El Departament d’Ensenyament, els Serveis Socials, 
i altres agents treballen coordinadament seguint els 
protocols establerts sempre que es produeix una situa-
ció que requereix la intervenció d’aquests.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 113790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19245/10, 
314-19390/10, i 314-19391/10 us informo del següent:

Les convocatòries d’ajuts individuals per a menjador 
escolar són publicades i gestionades pels consells co-
marcals. En el cas de la ciutat de Barcelona és el Con-
sorci d’Educació de Barcelona qui publica i gestiona la 
convocatòria.

El curs 2013-2014 els consells comarcals i el Consorci 
d’Educació de Barcelona van publicar les seves con-
vocatòries sense criteris comuns, per tant, no hi havia 
llindars que garantissin l’atorgament de la beca men-

jador. El curs 2014-2015 s’han homogeneïtzat els cri-
teris per l’atorgament dels ajuts de menjador escolar i 
s’ha aplicat un càlcul de la renda familiar comú per a 
tots els consells comarcals i pel Consorci d’Educació 
de Barcelona.

El Departament d’Ensenyament ha incrementat la des-
pesa pressupostaria destinada als ajuts de menjador 
escolar, i per primer cop, s’ha garantit l’atorgament 
d’ajuts individuals de menjador escolar a tots els alum-
nes que complien uns determinats requisits de renda. 
Concretament, ha comportat un increment en més de 
7.400 ajuts respecte al nombre d’ajuts inicialment ator-
gats pels consells comarcals i pel Consorci d’Educació 
de Barcelona

Annex, us trameto la relació corresponent al nombre 
d’ajuts individuals de menjador escolar atorgats a l’oc-
tubre de 2014 desglossada per consell comarcal i pel 
Consorci d’Educació de Barcelona.

Diversos ajuntaments, en coordinació amb els Con-
sells Comarcals, concedeixen ajuts que complementen 
als ajuts atorgats amb fons públics del Departament 
d’Ensenyament, i algunes entitats com Creu Roja i Cà-
ritas també.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del nou edifici de l’Es-
cola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)

Tram. 314-19246/10

Resposta del Govern

Reg. 113791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19246/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha instal·lat uns mò-
duls prefabricats addicionals per solucionar provisio-
nalment el problema d’espai del centre. L’any 2014 es 
va adjudicar el concurs per l’adequació de l’antiga es-
cola Pep Ventura amb un pressupost de 129.250,57 eu-
ros per a l’escola Ernest Lluch.
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En aquests moments, s’està estudiant la viabilitat del 
solar ofert per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobre-
gat i poder procedir a la licitació del concurs per la re-
dacció del projecte executiu.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres previs-
tes en el conveni signat el 2008 amb l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat per a la 
creació de places escolars
Tram. 314-19247/10

Resposta del Govern

Reg. 113792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19247/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament està revisant la pla-
nificació de la construcció, ampliació i adequació de 
centres educatius tenint en compte l’evolució de la po-
blació escolar del municipi i les disponibilitats pres-
supostàries del Govern. Totes les decisions a prendre 
són valorades en el marc de la comissió mixta entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament l’Hospita-
let del Llobregat.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern

Reg. 113794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19248/10 us 
informo del següent: 

El municipi de Viladecans presenta una demografia 
molt variable. Durant els darrers 10 anys ha passat de 
732 nens i nenes de 3 anys empadronats l’any 2004, a 862  
nens i nenes de 3 anys empadronats l’any 2008 (6 grups 
més de P3), i la previsió per l’any 2015 és de 764 nens 
i nenes de 3 anys empadronats.

Les projeccions demogràfiques posen de manifest que 
en els propers cinc cursos escolars Viladecans redui-
rà les seves necessitats d’escolarització en els ense-
nyaments de primer curs d’educació infantil de segon 
cicle en 6 grups. Paral·lelament les necessitats d’esco-
larització en els ensenyaments de primer curs d’edu-
cació secundària obligatòria pels propers anys incre-
mentarà en 5 línies, fins el curs 2022-2023, a partir 
del qual es reduirà les necessitats d’escolarització en 
aquests ensenyaments.

Davant d’aquesta situació s’estan analitzant els espais 
disponibles i la seva ubicació per tal d’optimitzar-los i 
poder donat resposta a una realitat educativa canviant. 
Si bé caldrà revisar la situació anualment, atès que el 
municipi disposa dels espais suficients per assumir el 
canvi de tipologia de la població escolar.

L’Escola Mediterrània tindrà oferta d’ensenyaments 
de primer curs d’educació infantil de segon cicle pel 
curs escolar 2015-2016.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de la residència assisti-
da i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 314-19250/10

Resposta del Govern
Reg. 113324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19250/10 us 
informo que la voluntat del Govern és dur a terme la 
construcció de la Residència Assistida i Centre de Dia 
Sabadell Parc Central quan les disponibilitats econò-
miques ho permetin.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació d’un dispositiu de segu-
retat dels Mossos d’Esquadra al voltant del 
carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, 
el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19251/10

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19251/10, 
314-19252/10, 314-19253/10, 314-19254/10, 314-
19255/10, 314-19256/10, 314-19257/10, 314-19258/10, 
314-19259/10, 314-19260/10, 314-19261/10, 314-
19262/10 i 314-19263/10, us informo del següent:

Les qüestions plantejades a les preguntes van ser res-
postes en la sessió informativa del director general de 
la Policia (tram. 357-01173/10) que va tenir lloc a la 
sessió de la Comissió d’Interior del passat dia 9 d’abril 
de 2015.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un requeriment d’actu-
ació dels Mossos d’Esquadra al voltant del 
carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, 
el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19254/10

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició d’un ciutadà als mossos 
d’esquadra que estaven de servei al voltant 
del carrer del Pou de la Figuera, de Barce-
lona, el 28 de gener de 2015, perquè facili-
tessin el número de la targeta d’identificació 
policial
Tram. 314-19256/10

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació d’alguna denúncia per 
l’actuació d’uns agents dels Mossos d’Es-
quadra al voltant del carrer del Pou de la Fi-
guera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 314-19262/10

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’una investigació inter-
na per l’actuació d’uns agents dels Mossos 
d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de 
la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 
2015
Tram. 314-19263/10

Resposta del Govern
Reg. 113293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19251/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a pro-
jectes de lluita contra la violència familiar el 
2014
Tram. 314-19266/10

Resposta del Govern
Reg. 113325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19266/10 us 
informo que l’entitat Religioses Adoratrius té per mis-
sió institucional l’alliberament, la promoció i integra-
ció personal i social de la dona afectada per diferents 
formes d’esclavitud i la denúncia de situacions d’injus-
tícia, la defensa dels drets de la dona, el coneixement 
de la problemàtica social que li afecta i l’anàlisi crític de 
la realitat.

SICAR cat és un programa de l’Obra Social d’Adora-
trius fundat l’any 2002 que presta atenció integral a do-
nes víctimes del tràfic d’éssers humans per a la recupe-
ració i restitució dels seus drets.

Aquest any 2015 l’Institut de Drets Humans de Cata-
lunya li ha atorgat el guardó Premi drets humans 2014.

Pel que fa a les entitats beneficiàries de subvencions, 
us informo que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, estableix que els òrgans admi-
nistratius concedents han de publicar en el diari oficial 
corresponent, i en els termes que es fixin per regla-
ment, les subvencions concedides amb expressió de la 
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat o finalitats de la subvenció.

No és necessària la publicació al diari oficial de la con-
cessió de les subvencions quan els imports de les sub-
vencions concedides, individualment considerades, si-
guin d’una quantia inferior als 3.000 euros. En aquests 
casos se’n farà la publicitat preceptiva als webs o als 
taulers d’anuncis de l’Administració competent.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les expropiacions per les 
obres a la carretera C-51 que estan pen-
dents de pagament
Tram. 314-19278/10

Resposta del Govern
Reg. 113693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 
314-19278/10 a 314-19280/10, amb les següents consi-
deracions:

A data d’avui l’import pendent de pagament és de 
2.425.844,36 €.

L’import pagat l’any 2014 és de 1.377.990,67 € corres-
ponents a 97 propietaris.

Pel que fa al nombre de propietaris pendents de paga-
ment, són un total de 183.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients pendents 
de pagament de les expropiacions per les 
obres a la carretera C-51
Tram. 314-19279/10

Resposta del Govern

Reg. 113693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19278/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients pagats el 2014 de les 
expropiacions per les obres a la carretera 
C-51
Tram. 314-19280/10

Resposta del Govern

Reg. 113693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19278/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats fetes amb motiu del Dia 
Mundial de les Zones Humides
Tram. 314-19282/10

Resposta del Govern

Reg. 113533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 res-
posta a la pregunta parlamentària 314-19282/10 us in-
formo del següent:

Per commemorar el dia mundial de les zones humides, 
al Parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
es va fer la presentació publica del projecte LIFE Plete-
ra, organitzada per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 
amb la presència del director del Parc i del President de 
la Junta Rectora.

Al Parc natural del Delta de l’Ebre, es va fer una confe-
rència sobre la subsidiència i els sediments (Seguiment 
de la subsidència del Delta i gestió dels sediments) per 
part de Carles Ibáñez, cap del programa d’ecosistemes 
aquàtics –IRTA.

Des del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà es 
varen organitzar visites guiades diverses i també una 
exposició de fotografies de les aus del parc.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el web de la Ge-
neralitat no ha anunciat cap activitat amb 
motiu del Dia Mundial de les Zones Humides
Tram. 314-19283/10

Resposta del Govern
Reg. 113534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19283/10 us 
informo del següent:

Enguany es va optar per penjar les activitats progra-
mades a les respectives xarxes socials vinculades als 
diferents parcs, atès a què aquestes xarxes són més di-
nàmiques, més consultades i, per tant, més adequades 
per a fer difusió.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe de Depana amb relació a la 
necessitat d’incorporar a la xarxa Ramsar 
altres zones humides
Tram. 314-19284/10

Resposta del Govern
Reg. 113535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19284/10 us 
informo del següent:

L’any 2010 la Direcció General de Medi Natural i Bio-
diversitat va tenir coneixement de l’esmentat informe. 

Fascicle segon
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Per tant, se’n coneix l’existència des del mateix any de 
la publicació de l’informe.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació de zones humides a la 
xarxa Ramsar
Tram. 314-19285/10

Resposta del Govern
Reg. 113536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19285/10 us 
informo del següent:

Actualment, s’està treballant en la preparació de la do-
cumentació justificativa necessària per a incloure els 
espais naturals protegits del Delta del Lobregat a la 
llista Ramsar.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la política de preservació i difusió de 
les zones humides
Tram. 314-19286/10

Resposta del Govern
Reg. 113537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19286/10 us 
informo del següent:

El DAAM ha convocat ajuts per al finançament d’ac-
tuacions en espais naturals protegits de Catalunya pels 
anys 2014 i 2015. En aquests ajuts, entre d’altres qües-
tions, es vol potenciar tant la millora dels hàbitats de 
les zones humides, com la millora de les infraestruc-
tures lligades a la difusió i usos públics dels espais. 

Per tant, el Govern impulsa i possibilita per la via dels 
ajuts el suport i difusió de totes les zones humides de 
Catalunya, així com la millora dels valors naturals que 
són característics de les mateixes.

D’altra banda, es manté un inventari de Zones Humi-
des de Catalunya. En aquest inventari hi ha més de 
330 zones humides de Catalunya introduïdes amb fit-
xa i cartografia detallada. Periòdicament, s’han anat 
realitzant revisions i actualitzacions de l’inventari de 
zones humides, així com noves inclusions. Aquest és 
el cas de l’Olla del Rei, zona humida ubicada a Cas-
telldefels i la bassa de Can Dunyó a Lliçà d’Amunt que 
han estat incloses a l’inventari els anys 2013 i 2014 res-
pectivament. Totes dues zones humides d’origen arti-
ficial i que amb un cert temps de naturalització han 
assolit suficients valors naturals com per ser incloses 
a l’inventari.

En últim terme, i referent a la difusió, els Parcs Na-
turals principalment, i altres gestors d’espais naturals 
com són Consorcis els quals tenen encarregada la ges-
tió d’alguns espais naturals de Catalunya, organitzen 
tota mena d’activitats divulgatives dels valors naturals 
de llurs espais, i per tant, en molts dels casos, de les 
zones humides de Catalunya.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la investigació de la Generalitat per un 
possible delicte de falsificació de moneda
Tram. 314-19375/10

Resposta del Govern
Reg. 113775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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: 314-19375/10, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria General de 
la Presidència.

Barcelona, 17 d’abril de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El passat 24 de novembre de 2014 la Fiscalia de l’Au-
diència Nacional envià a la Secretaria General de la 
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Presidència una diligència d’investigació, que en cap 
cas feia referència a un delicte de falsificació de mone-
da, a través de la qual requeria el conveni firmat amb 
el Gremi de Filatèlia i Numismàtica de Catalunya i el 
cost econòmic que se’n pogués derivar, així com el pa-
gament per adquisició de monedes. La Generalitat va 
respondre aquesta petició d’informació el passat 16 de 
desembre, indicant, entre d’altres aspectes, que no s’ha 
procedit a cap adquisició de monedes al Gremi de Fi-
latèlia i Numismàtica.

La Generalitat de Catalunya no ha encunyat cap ti-
pus de moneda ni d’element numismàtic. En el marc 
de l’ac ció de foment, el Departament de la Presidèn-
cia va concedir, mitjançant Resolució de 31 d’octubre 
de 2014, una subvenció de 1.878 euros per a contribuir 
en les despeses d’una prova numismàtica commemo-
rativa del Tricentenari durant l’any 2014 realitzada pel 
Gremi de Filatèlia i Numismàtica.

En cap cas, d’aquesta acció se’n deriva una intenció 
més enllà de la de foment de les accions vinculades al 
Tricentenari que ha desenvolupat el Govern al llarg de 
l’any 2014.

D’altra banda, pel que fa al conveni firmat entre el De-
partament de la Presidència i el Gremi de Filatèlia i 
Numismàtica, és accessible a través del següent en-
llaç: http://presidencia.gencat.cat/web/.content/depar-
tament/convenis/2014_primer_semestre/2014049C-
Conveni-Gremi-Filatelia-i-Numismatica_v5signat.pdf

El conveni estableix els termes de la col·laboració per 
a l’emissió d’un element filatèlic commemoratiu i els 
compromisos de la Generalitat en l’assessorament his-
tòric, l’ús del logotip del Tricentenari i la difusió de 
l’acció.

Aquest conveni no implica cap cost per la Generalitat 
de Catalunya.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors beneficiaris de 
beques de menjador del cinquanta per cent a 
càrrec del Departament d’Ensenyament per 
al curs 2014-2015
Tram. 314-19390/10

Resposta del Govern
Reg. 113790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19245/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors beneficiaris de 
beques de menjador del cent per cent a càr-
rec del Departament d’Ensenyament per al 
curs 2014-2015
Tram. 314-19391/10

Resposta del Govern
Reg. 113790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19245/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19393/10 us 
informo del següent:

El passat 2 de febrer es va dur a terme la darrera actua-
ció d’inspecció al dipòsit de Can Carreras.

En la inspecció esmentada es va constatar que l’explo-
tació del dipòsit es duu a terme, tant pel que fa a la tipo-
logia de residus admesos, com a la morfologia, d’acord 
amb allò que preveu la seva autorització ambiental.

La vida útil d’un dipòsit depèn de la capacitat dispo-
nible i del ritme d’entrada de residus en cada moment. 
Suposant que el ritme d’entrada de residus es mantin-
gués invariable, la vida útil del dipòsit es xifra en un 
temps d’entre sis i nou mesos.

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/convenis/2014_primer_semestre/2014049C-Conveni-Gremi-Filatelia-i-Numismatica_v5signat.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/convenis/2014_primer_semestre/2014049C-Conveni-Gremi-Filatelia-i-Numismatica_v5signat.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/convenis/2014_primer_semestre/2014049C-Conveni-Gremi-Filatelia-i-Numismatica_v5signat.pdf
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La Comissió Europea va remetre a les autoritats espa-
nyoles un dictamen motivat amb relació a un possible 
incompliment de l’article 14 de la Directiva 1999/31, 
que va ser resposta per les autoritats espanyoles el 22 
de març de 2013.

Pel que fa al dipòsit de Can Carreras, la resposta a la 
Comissió Europea inclou un informe sobre la situació 
d’aquest dipòsit on es conclou, a partir de l’anàlisi de 
les seves condicions amb relació a les obligacions de la 
Directiva 1999/31, que en aquest dipòsit s’han complert 
les obligacions derivades de les lletres a i c de l’article 
14 de la directiva esmentada.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 113695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19394/10 us 
informo del següent:

El Govern no té constància de les obres que es duen 
a terme als paratges anomenats Can Pi de Vilaroch i 
Can Balasch més enllà de les informacions publicades 
als mitjans de comunicació. En qualsevol cas, cal dir 
que les obres descrites no deriven d’un procediment de 
legalització per a la gestió de residus i, per tant, es tro-
barien en el marc de treballs d’obra generals que hau-
rien de disposar dels permisos corresponents, si escau, 
d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.

Atès que, com s’ha dit, les obres que es descriuen 
s’emmarquen en treballs d’obra generals que en cap 
cas es relacionen amb un procediment de legalitza-
ció per a la gestió de residus, la supervisió d’aquestes 
obres no és un tema de la competència de l’Agència de 
Residus de Catalunya.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de cooperatives de trans-
port per carretera que tenen l’autorització de 
transport en vigor del 2010 ençà
Tram. 314-19453/10

Resposta del Govern
Reg. 113696 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19453/10 us 
informo del següent:

Us envio, adjunta, la relació de les societats cooperati-
ves amb autorització de transport públic de mercade-
ries residenciades a Catalunya, d’acord amb les dades 
del Registre General d’Empreses Transportistes i Au-
toritzacions de Transports.

Barcelona, 16 d’abril 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 les actuacions dutes a terme arran 
dels comentaris d’usuaris de xarxes socials 
sobre la mort d’un mosso d’esquadra que va 
ésser atropellat a Sant Quirze del Vallès
Tram. 314-19461/10

Resposta del Govern
Reg. 113294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19461/10, us 
informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) va iniciar una investigació des del 31 de gener de 
2015, en el moment de tenir coneixement de la difusió 
per internet de comentaris de menyspreu a la PG-ME 
amb caràcter presumptament delictiu.

Aquesta investigació ha permès, fins al moment, la 
identificació de 9 persones com a presumptes autores 
de comentaris injuriosos contra la PG-ME que consti-
tueixen un delicte contra les institucions de l’Estat.
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A més, s’estan practicant gestions d’investigació per 
determinar la identitat d’altres 21 persones que, mit-
jançant perfils d’usuaris de les xarxes socials Twitter 
o Facebook, també van fer comentaris injuriosos pel 
mateix fet delictiu.

Aquesta investigació va comportar la instrucció d’unes 
diligències policials que van ser presentades al Jutjat 
d’Instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona en data 
18 de febrer de 2015. Les actuacions judicials van a càr-
rec del Jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 113758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19226/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19479/10, us 
informo del següent:

L’explosió a què fa referència la pregunta es va produir 
per la descàrrega accidental d’entre uns 6.000 i 7.000 l.  
d’àcid nítric al 60% des d’una cisterna de transport a 
un tanc de 50 m3 d’acer inoxidable d’àcid fòrmic al 
85% que contenia uns 2.200 l. de producte. La descàr-
rega havia de produir-se al tanc d’àcid nítric de la cu-
beta de corrosius, que conté un total de 14 tancs, però 
es va fer al d’àcid fòrmic per un possible error en la 
manipulació d’una mànega de descàrrega. Es va gene-
rar una reacció entre els dos àcids i, aproximadament 
després d’una hora d’iniciar-se la descàrrega, el tanc 
atmosfèric va cedir, trencant-se per la tapa com a con-
seqüència de la sobrepressió interna.

Els mitjans van actuar d’acord amb l’operativa i l’es-
tructura previstes al Pla d’Emergència Exterior del 
Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), d’apli-
cació en el cas de l’accident a les instal·lacions indus-
trials de Simar S.A. segons el contingut del mateix pla.

Durant la gestió de l’emergència es va valorar que la 
població exposada al núvol de producte químic re-
sultant de l’accident podia quedar afectada. Concre-
tament, i en diferents moments de l’emergència, es 
va considerar l’afectació a les poblacions d’Igualada, 
Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del 
Camí, Jorba i Sant Martí de Tous.

Pel que fa al vehicle implicat en l’operació de descàrrega 
de la mercaderia perillosa, titular Trans Liquidos Este-
vez, SL, disposa d’autorització de transport vigent sèrie 
MDP. Quant a l’empresa Suministros Industriales Mar-
tí, SA (SIMAR), en compliment del que disposa l’ADR 
i el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es 
regulen les operacions de transport de mercaderies pe-
rilloses per carretera en territori espanyol, té designat 
conseller de seguretat des del 17 de març de 2010.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 113547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19480/10 us 
informo del següent:

Les despeses fixes anuals del jaciment de la vil·la ro-
mana de Centcelles són de 60.100,79 €, que inclouen 
tant despeses de personal com de funcionament.

En l’apartat d’accions de conservació i restauració pre-
ventiva, el Departament de Cultura considera d’inte-
rès la realització de treballs de consolidació en la zona 
dels banys occidentals i meridionals, així com el re-
plantejament, substitució i ampliació de l’actual siste-
ma de cobertes i, en recerca arqueològica, l’ampliació 
de l’oferta d’integració de les restes conservades.

Les previsions del Departament per a aquest jaciment 
inclouen potenciar Centcelles com a jaciment de re-
ferència en pràctiques d’arqueologia i d’arquitectu-
ra per part d’institucions científiques, tant nacionals 
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com internacionals. En aquesta línia s’emmarca la col-
laboració iniciada el 2013 amb la Universitat Rovira 
i Virgili i el Màster Interdisciplinari en Arqueologia 
Clàssica (URV-UAB-ICAC).

El Govern està redactant un Pla General de conserva-
ció preventiva que afectarà la totalitat d’elements que 
conformen el Patrimoni Mundial de Tàrraco, i serà a 
partir d’aquest programa que s’establirà la programa-
ció de noves intervencions de restauració a Centcelles.

L’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (ACdPC) 
del Departament de Cultura reorganitzarà les visites 
públiques a tots aquells elements que configuren el 
Patrimoni Mundial de l’antiga Tàrraco i valorarà les 
intervencions que manquin realitzar en tots aquells 
béns d’interès cultural. El programa, que ha començat 
a funcionar enguany, s’allargarà fins al 2018, termini 
abans del qual s’haurà de dotar de nous recursos eco-
nòmics el jaciment de Centcelles de manera que per-
metin millorar la presentació i la qualitat dels serveis 
que s’hi ofereixen.

Barcelona, 13 d’abril de 2015

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Resposta del Govern
Reg. 113697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19483/10 us 
informo del següent:

Des de l’1 de gener de 2010 fins a 23 de març 2015, 
l’Ajuntament de Constantí ha rebut obligacions reco-
negudes per diversos conceptes i per diversos depar-
taments i entitats per la suma de 7.608.096,37 euros, 
dels quals 6.964.266,02 euros ja s’ha fet el pagament.

D’acord amb el procés d’execució del pressupost 2015, 
es probable que es vagin concretant noves obligacions 
cap a l’Ajuntament de Constantí en l’exercici pressu-
postari actual.

Barcelona, 16 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 113698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 res-
posta a la pregunta parlamentària 314-19484/10 us en-
viem, adjuntes, les dades sol·licitades.

Barcelona, 16 d’abril 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 els municipis disposats a acollir instal-
lacions especials
Tram. 314-19485/10

Resposta del Govern
Reg. 113699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 
314-19485/10 a 314-19491/10, amb les següents consi-
deracions:

Les compensacions als ens locals per la instal·lació de 
plantes de gestió de residus es regulen a l’article 32 
del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels resi-
dus, i es vinculen a la presència en aquests d’opera-
cions de gestió de residus especials declarades servei 
públic de titularitat de la Generalitat.

Per tant, aquestes compensacions estan regulades. Així 
doncs, el Govern continua mantenint la voluntat d’es-
tablir-ne als municipis que incorporin instal·lacions de 
residus objecte de servei públic.

Pel que fa a l’exigència de compensacions de l’Ajun-
tament de Constantí per evitar disminuir els ingres-
sos què disposava fins ara per tenir ubicada al seu mu-
nicipi la planta incineradora de residus industrials, a 
l’Agència de Residus de Catalunya no li consta cap pe-
tició sobre aquesta qüestió.
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En quant al control dels residus, s’ha de dir que la in-
cineradora de residus especials de Constantí és una 
instal·lació de gestió de residus i, per tant, estarà sotme-
sa al règim de control i d’inspecció corresponent, que 
té una correspondència amb la dimensió i tipologia de 
la instal·lació i amb les quantitats i tipus de residus que 
s’hi tracten. En aquest sentit, l’autorització ambiental 
integrada de la instal·lació estableix un règim de con-
trol pel que fa als diferents vectors ambientals.

Addicionalment, la incineradora de residus especials 
de Constantí haurà de complir amb el règim de control 
documental de la seva activitat, i en particular hau-
rà de seguir presentant la declaració anual de residus 
industrials per als gestors. Alhora, seguirà sotmesa al 
programa d’inspecció que l’Agència de Residus de Ca-
talunya estableix per a totes les instal·lacions de gestió 
de residus.

Pel que fa als requeriments i controls de les emissions, 
aquests són els que estan previstos a la renovació de 
l’autorització ambiental de l’empresa. Us adjunto les 
prescripcions tècniques.

L’autorització ambiental integrada de la instal·lació 
preveu la continuïtat de la Comissió de conciliació, 
seguiment i control de la planta, que es va constituir 
el 1995. La Comissió està integrada per representants 
de la Generalitat, dels ens locals i per representats de 
l’empresa. La seva finalitat és supervisar les mesures 
que afectin la seguretat de la instal·lació i de contro-
lar-ne l’impacte ambiental.

Pel que fa a l’estabilitat laboral, aquesta és una condi-
ció desitjable en totes les activitats econòmiques. En 
aquest sentit, i per tal d’afavorir l’estabilitat laboral a 
la planta incineradora de residus industrials de Cons-
tantí, en el plec de condicions de la subhasta pública 
de l’activitat negocial es va posar com a obligació de 
l’adjudicatari la subrogació dels contractes de treball 
de la totalitat del personal adscrit a l’activitat negocial 
i el compromís de no amortització de cap lloc de tre-
ball durant els primers dos anys. En aquest context, si 
es produís un incompliment d’aquesta condició o no es 
facilités la documentació acreditativa del seu compli-
ment, l’Agència de Residus de Catalunya restaria fa-
cultada per imposar al comprador una penalitat equi-
valent al doble del cost de la indemnització derivada 
de l’acomiadament del treballador.

Barcelona, 16 d’abril 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 control dels residus tractats a la 
planta incineradora de residus industrials de 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19486/10

Resposta del Govern
Reg. 113699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19485/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de les emissions de la plan-
ta incineradora de residus industrials de 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19487/10

Resposta del Govern
Reg. 113699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19485/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estabilitat laboral en instal·lacions 
especials com la planta incineradora de re-
sidus industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19488/10

Resposta del Govern
Reg. 113699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19485/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució d’una comissió mixta 
amb la direcció de l’empresa Sarp per a fer 
un seguiment de la planta incineradora de re-
sidus industrials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19489/10

Resposta del Govern
Reg. 113699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19485/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 113699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19485/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de compensacions de 
l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès) per 
la pèrdua dels ingressos derivats de la plan-
ta de residus industrials
Tram. 314-19491/10

Resposta del Govern
Reg. 113699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19485/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Directiva 2012/2013/UE del Parla-
ment Europeu i del Consell, del 22 de maig 
de 2012, relativa al dret a la informació ens 
els procediments penals
Tram. 314-19503/10

Resposta del Govern
Reg. 113296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 res-
posta a la pregunta parlamentària 314-19503/10, us in-
formo del següent:

El director general de la Policia va comparèixer, a pe-
tició pròpia, en data 23 d’octubre de 2014 a la Comis-
sió d’Interior del Parlament de Catalunya, en la qual 
es va informar de forma àmplia sobre la Directiva 
2012/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell de 
22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en 
els processos penals.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 113297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19557/10, us 
informo del següent:

Amb relació als incendis que es van produir a l’Alt 
Empordà el mes de juliol de 2012, l’anàlisi científica 
de les burilles localitzades pels Agents Rurals durant 
la inspecció del punt d’inici d’un dels incendis no en 
va permetre identificar cap persona com a presumpta-
ment responsable.

No hi ha constància de cap denúncia relacionada amb 
aquests incendis de l’Alt Empordà amb fotografia. La 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va re-
collir les denúncies presentades per les persones afec-
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tades i perjudicades i va incoar diverses diligències 
policials relacionades amb els incendis ocorreguts en 
aquelles dates a Girona i Portbou.

Les diligències policials realitzades fins el moment no 
han permès identificar cap persona que pogués tenir 
responsabilitat en els incendis.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 113326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 314-19615/10 us 
informo que el passat mes de desembre va haver-hi 
una queixa d’una família en relació al procés de for-
mació i valoració de la idoneïtat per a l’adopció d’in-
fants de Catalunya amb necessitats especials de la 
ICIF Casa Sant Josep de Tarragona.

Les ICIF duen a terme les seves funcions en el marc 
del Decret 127/1997 de 27 de maig, d’aprovació del 
Reglament de protecció dels menors desemparats i de 
l’adopció. L’article 72 d’aquest decret estableix que el 
procés d’estudi i valoració de la persona o família que 
sol·licita adoptar comprèn sessions informatives i for-
matives, així com un mínim de dues entrevistes, de les 
quals almenys una serà efectuada per un treballador 
social i una per un psicòleg de l’equip tècnic compe-
tent. Hi haurà una visita domiciliària i també es po-
dran incloure qüestionaris i proves psicomètriques.

A les ICIF no s’enregistren les sessions d’avaluació 
que es mantenen amb els sol·licitants.

L’adopció és una mesura de protecció a la infància on 
prima el dret de tot infant a tenir una família que pu-
gui cobrir les seves necessitats. Amb aquest objectiu 
hem d’assegurar al màxim que el treball amb la famí-
lia sigui el més profund i ampli possible.

Barcelona, 10 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pressupost del Pla d’es-
pais naturals de protecció especial del 2010 
ençà
Tram. 311-02170/10

Retirada
Reg. 108210 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 16.04.2015

Retirada: Hortènsia Grau Juan, del GP ICV-EUiA.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la posada en marxa d’un 
curs d’anglès en línia de franc per als estu-
diants
Tram. 311-02185/10

Retirada
Reg. 110219 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 08.04.2015

Retirada: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s.

2.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

2.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió de seguiment de la cam-
panya electoral de les eleccions municipals
Tram. 322-00300/10

Retirada
Reg. 113929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació de la reducció de l’acord 
de viabilitat
Tram. 322-00301/10

Retirada
Reg. 113930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la contractació de personal
Tram. 322-00302/10

Retirada
Reg. 113931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’aplicació de la sentència del Tribu-
nal Suprem relativa a la reducció del 5% de 
la retribució dels treballadors de Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00304/10

Retirada
Reg. 114067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Albert Batalla i Siscart, del GP CiU.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els efectes sobre els altres treballa-
dors de la Corporació de la sentència del Tri-
bunal Suprem relativa a la reducció del 5% 
de la retribució dels treballadors de Catalu-
nya Ràdio
Tram. 322-00305/10

Retirada
Reg. 114067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Albert Batalla i Siscart, del GP CiU.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions amb relació al tan-
cament definitiu dels pressupostos del 2014
Tram. 322-00306/10

Retirada
Reg. 114067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Albert Batalla i Siscart, del GP CiU.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la posició de lideratge dels informa-
tius de la Corporació
Tram. 322-00307/10

Retirada
Reg. 114067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Albert Batalla i Siscart, del GP CiU.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’informe del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya amb relació al compliment de 
les missions específiques del servei públic 
de comunicació de la Generalitat del 2013
Tram. 322-00308/10

Retirada
Reg. 114067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Albert Batalla i Siscart, del GP CiU.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el nou portal digital de la Corporació
Tram. 322-00309/10

Retirada
Reg. 114067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Albert Batalla i Siscart, del GP CiU.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els eixos bàsics i les línies estratègiques de 
la nova programació del Canal 33
Tram. 323-00123/10

Retirada
Reg. 114067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Albert Batalla i Siscart, del GP CiU.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre l’en-
questa relativa a diverses qüestions relacio-
nades amb el Futbol Club Barcelona
Tram. 323-00124/10

Retirada
Reg. 114067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

Retirada: Albert Batalla i Siscart, del GP CiU.

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 incorporació de glossaris 
multilingües en els llibres de text
Tram. 311-02186/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

Reg. 110221 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 08.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Carlos Carrizosa Torres, diputado del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea res-
puesta oralmente en comisión.

La Consellera de Ensenyament ha declarado que, a 
partir del curso que viene, los libros de texto incor-
porarán un glosario con los términos básicos de cada 
asignatura en castellano, inglés y francés. La Conse-
llera afirmó que se disponía a formalizar un acuerdo 
con el Gremi de Llibreters para que los libros de texto 
cuenten con un anexo que contenga la terminología en 
los tres idiomas citados. Teniendo en cuenta que el ob-
jetivo de esta iniciativa sería ayudar a que el alumnado 
alcance un nivel de competencia suficiente en castella-
no, inglés y/o francés, seguramente la medida se im-
planta previa consideración de su efectividad pedagó-
gica y teniendo en cuenta las cuestiones organizativas 
que deban aplicarse.

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

1. ¿Qué especialistas en educación han sido los aseso-
res de esta propuesta?

2. ¿En qué otros lugares del mundo se ha llevado a ca-
bo con éxito?

3. ¿Se va a aplicar en Educación Primaria y en Secun-
daria?

4. ¿Cuántos profesores y maestros tienen un B2 en in-
glés y en francés, requisito imprescindible para poder 
evaluar actividades en otra lengua?

5. ¿Cuántos profesores tienen formación en AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Ex-
tranjeras?

6. ¿Cómo se va a evaluar la implantación de la medida?
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7. ¿Cómo se va a garantizar que de verdad se hace uso 
del anexo para reforzar el conocimiento de idiomas?

8. ¿Qué máximo y qué mínimo de horas está previsto 
que se dediquen al aprendizaje de la terminología en 
otros idiomas?

9. ¿Qué pasa si en un centro la mayoría de profesores 
se niegan a hacerlo por no ser su especialidad y no te-
ner preparación suficiente?

10. ¿Se va a dejar a la libertad de los centros o de los 
profesores el que enseñen vocabulario en alguno o al-
guno de los idiomas contenidos en el anexo?

11. ¿Se ha calculado cuál va a ser el incremento del 
coste de los libros de texto para las familias?

12. ¿Se va a dar un tratamiento docente diferenciado 
al vocabulario en castellano respecto al de las dos len-
guas extranjeras?

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2015

Carlos Carrizosa Torres
Diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el coneixement i autorit-
zació per la consellera d’Ensenyament de la 
tramesa de la col·lecció de cromos «Tarra-
gonins. Personatges de les nostres comar-
ques» als centres educatius
Tram. 311-02220/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 111172 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 08.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

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

– 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?

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’autorització per la directora 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament de 
la tramesa de la col·lecció de cromos «Tarra-
gonins. Personatges de les nostres comar-
ques» als centres educatius
Tram. 311-02221/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 111173 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 08.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

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

– Va autoritzar la directora dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Camp de Tarragona que el Camp 
d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona fes la trame-
sa als centres educatius de la ciutat, i recomanés la col-
lecció de cromos «Tarragonins. Personatges de les nos-
tres comarques», i per tant la utilització dels centres 
educatius per afavorir els interessos electorals de CiU?

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris pedagògics per a 
la tramesa de la col·lecció de cromos «Tarra-
gonins. Personatges de les nostres comar-
ques» als centres educatius
Tram. 311-02222/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 111174 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 08.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

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

– Més enllà de la instrumentalització partidista que 
suposa la tramesa de la col·lecció de cromos «Tarra-
gonins. Personatges de les nostres comarques», 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?

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de centres edu-
catius de Tarragona als quals s’ha tramès la 
propaganda electoral de Convergència i Unió
Tram. 311-02223/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 111175 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 08.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

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

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

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la retirada de la propaganda 
electoral de Convergència i Unió tramesa als 
centres educatius de Tarragona
Tram. 311-02224/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 111176 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 08.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

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

– 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-
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sells escolars dels esmentats centres educatius de la 
ciutat de Tarragona?

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació a l’Ajuntament i 
al Consell Escolar de Tarragona de la trame-
sa de propaganda electoral de Convergèn-
cia i Unió als centres educatius
Tram. 311-02225/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 111177 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 08.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

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

– Va informar el Departament d’Ensenyament d’aques-
ta decisió d’enviar propaganda de CiU a les escoles de 
la ciutat a l’ajuntament de Tarragona? Al Consell Es-
colar Municipal?

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les multes lingüístiques imposades a 
establiments comercials

Tram. 314-20101/10

Formulació

Inés Arrimadas García, del GP C’s

Reg. 113103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

1. ¿Cuántas «multas lingüísticas» (entendidas como san-
ciones económicas o de cualquier índole impuestas a 
establecimientos comerciales por no rotular en catalán) 
impuso la Generalitat de Catalunya en los años 2012, 
2013 y 2014?

2. ¿Cuál es la normativa vigente que regula las «normas 
lingüísticas»?

3. ¿Cuantos expedientes abiertos de multas lingüísti-
cas pendientes de resolución, en virtud del artículo 30 
de la Ley 3/1993, del Estatuto del Consumidor de Ca-
taluña, ha cerrado la Generalitat de Catalunya?

4. ¿Ha cerrado de oficio la Generalitat de Catalunya 
todos los expedientes abiertos de multas lingüísticas 
pendientes de resolución en virtud del Código de Con-
sumo de Cataluña?

5. ¿Ha devuelto la Generalitat de Catalunya los impor-
tes de las multas lingüísticas impuestas en virtud del 
artículo 30 de la Ley 3/1993, del Estatuto del Consu-
midor de Cataluña, desde el año 1993 hasta la entrada 
en vigor del nuevo Código de Consumo (Ley 22/2010, 
del Código de Consumo de Cataluña)? En caso afir-
mativo, ¿a cuánto asciende la suma total de estos im-
portes? En caso negativo, ¿por qué no se he devuelto 
esta cantidad?

6. ¿Qué medidas ha tomado la Generalitat de Catalunya 
para cumplir la sentencia 31/2010 del Tribunal Consti-
tucional sobre el estatuto de Autonomía de Cataluña, 
que declara que cualquier imposición por parte de la 
Administración de una de las dos lenguas oficiales so-
bre la otra en la relación entre particulares es ilegal?
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7. ¿Qué medidas ha adoptado la Generalitat de Cata-
lunya para adaptar el Código de Consumo de Cataluña 
a dicha sentencia?

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2015 

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos del Pla de desenvolupa-
ment rural 2007-2013 i del Pla de desenvolu-
pament rural 2014-2020 destinats a la rama-
deria de muntanya
Tram. 314-20102/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del GP PPC

Reg. 113126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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: 

– Quins recursos es van destinar en el Pla de Desenvo-
lupament Rural 2007-2013 a la ramaderia de muntanya?

– Quin recursos es destinen en el Pla de Desenvolu-
pament Rural 2014-2020 a la ramaderia de muntanya?

– Quins són els motius del canvi en les prioritats?

– En el cas que els recursos destinats a la ramaderia de 
muntanya hagin disminuït, quin impacte estima el go-
vern que tindran els ramaders pel canvi?

– En cas que l’impacte a que es refereix la pregunta 
anterior sigui negatiu, quin és el capteniment del go-
vern respecte a la nova situació en la que es troben els 
ramaders de muntanya?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015 

Dolors López Aguilar
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos del Pla de desenvolupa-
ment rural 2007-2013 i del Pla de desenvolu-
pament rural 2014-2020 destinats a la rama-
deria ecològica
Tram. 314-20103/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del GP PPC

Reg. 113127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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: 

– Quins recursos es van destinar en el Pla de Desenvo-
lupament Rural 2007-2013 a la ramaderia ecològica?

– Quin recursos es destinen en el Pla de Desenvolupa-
ment Rural 2014-2020 a la ramaderia ecològica?

– Quins són els motius del canvi en les prioritats?

– En el cas que els recursos destinats a la ramaderia 
ecològica hagin disminuït, quin impacte estima el go-
vern que tindran els ramaders pel canvi?

– En cas que l’impacte a que es refereix la pregunta 
anterior sigui negatiu, quin és el capteniment del go-
vern respecte a la nova situació en la que es troben els 
ramaders que duen a terme ramaderia ecològica?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015 

Dolors López Aguilar
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis el 
2008
Tram. 314-20104/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants incendis en domicilis hi ha hagut a Catalu-
nya l’any 2008? Quantes persones han hagut de ser 
ateses mèdicament o pels serveis sanitaris en aquest 
any? Quantes defuncions hi ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis el 
2009
Tram. 314-20105/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants incendis en domicilis hi ha hagut a Catalu-
nya l’any 2009? Quantes persones han hagut de ser 
ateses mèdicament o pels serveis sanitaris en aquest 
any? Quantes defuncions hi ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’incendis en domicilis el 2010
Tram. 314-20106/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants incendis en domicilis hi ha hagut a Catalu-
nya l’any 2010? Quantes persones han hagut de ser 
ateses mèdicament o pels serveis sanitaris en aquest 
any? Quantes defuncions hi ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’incendis en domicilis el 2011
Tram. 314-20107/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants incendis en domicilis hi ha hagut a Catalu-
nya l’any 2011? Quantes persones han hagut de ser ate-
ses mèdicament o pels serveis sanitaris en aquest any? 
Quantes defuncions hi ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’incendis en domicilis el 2012
Tram. 314-20108/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants incendis en domicilis hi ha hagut a Catalu-
nya l’any 2012? Quantes persones han hagut de ser 
ateses mèdicament o pels serveis sanitaris en aquest 
any? Quantes defuncions hi ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’incendis en domicilis el 2013
Tram. 314-20109/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants incendis en domicilis hi ha hagut a Cata-
lunya l’any 2013? Quantes persones han hagut de ser 
ateses mèdicament o pels serveis sanitaris en aquest 
any? Quantes defuncions hi ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’incendis en domicilis el 2014
Tram. 314-20110/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants incendis en domicilis hi ha hagut a Catalu-
nya l’any 2014? Quantes persones han hagut de ser ate-
ses mèdicament o pels serveis sanitaris en aquest any? 
Quantes defuncions hi ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis el 
primer trimestre del 2015
Tram. 314-20111/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants incendis en domicilis hi ha hagut a Catalu-
nya durant el primer trimestre de l’any 2015? Quantes 
persones han hagut de ser ateses mèdicament o pels 
serveis sanitaris en aquest any? Quantes defuncions hi 
ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis ori-
ginats per sistemes de condicionament de la 
temperatura a la llar el 2008
Tram. 314-20112/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’incendis en domicilis que han 
tingut el seu origen en sistemes per mantenir la tempe-
ratura a la llar a Catalunya l’any 2008? Quantes perso-
nes han hagut de ser ateses mèdicament o pels serveis 
sanitaris en aquest any? Quantes defuncions hi ha ha-
gut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis ori-
ginats per sistemes de condicionament de la 
temperatura a la llar el 2009
Tram. 314-20113/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’incendis en domicilis que han 
tingut el seu origen en sistemes per mantenir la tempe-
ratura a la llar a Catalunya l’any 2009? Quantes perso-
nes han hagut de ser ateses mèdicament o pels serveis 

sanitaris en aquest any? Quantes defuncions hi ha ha-
gut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis ori-
ginats per sistemes de condicionament de la 
temperatura a la llar el 2010
Tram. 314-20114/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’incendis en domicilis que han 
tingut el seu origen en sistemes per mantenir la tempe-
ratura a la llar a Catalunya l’any 2010? Quantes perso-
nes han hagut de ser ateses mèdicament o pels serveis 
sanitaris en aquest any? Quantes defuncions hi ha ha-
gut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis ori-
ginats per sistemes de condicionament de la 
temperatura a la llar el 2011
Tram. 314-20115/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’incendis en domicilis que han 
tingut el seu origen en sistemes per mantenir la tempe-
ratura a la llar a Catalunya l’any 2011? Quantes perso-
nes han hagut de ser ateses mèdicament o pels serveis 
sanitaris en aquest any? Quantes defuncions hi ha ha-
gut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis ori-
ginats per sistemes de condicionament de la 
temperatura a la llar el 2012
Tram. 314-20116/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’incendis en domicilis que han 
tingut el seu origen en sistemes per mantenir la tempe-
ratura a la llar a Catalunya l’any 2012? Quantes perso-
nes han hagut de ser ateses mèdicament o pels serveis 
sanitaris en aquest any? Quantes defuncions hi ha ha-
gut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis ori-
ginats per sistemes de condicionament de la 
temperatura a la llar el 2013
Tram. 314-20117/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’incendis en domicilis que han 
tingut el seu origen en sistemes per mantenir la tempe-
ratura a la llar a Catalunya l’any 2013? Quantes perso-
nes han hagut de ser ateses mèdicament o pels serveis 
sanitaris en aquest any? Quantes defuncions hi ha ha-
gut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis ori-
ginats per sistemes de condicionament de la 
temperatura a la llar el 2014
Tram. 314-20118/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’incendis en domicilis que han 
tingut el seu origen en sistemes per mantenir la tempe-
ratura a la llar a Catalunya l’any 2014? Quantes perso-
nes han hagut de ser ateses mèdicament o pels serveis 
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sanitaris en aquest any? Quantes defuncions hi ha ha-
gut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incendis en domicilis ori-
ginats per sistemes de condicionament de la 
temperatura a la llar el primer trimestre del 
2015
Tram. 314-20119/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’incendis en domicilis que han 
tingut el seu origen en sistemes per mantenir la tempe-
ratura a la llar a Catalunya durant el primer trimestre 
de l’any 2015? Quantes persones han hagut de ser ate-
ses mèdicament o pels serveis sanitaris en aquest any? 
Quantes defuncions hi ha hagut en aquest any?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de sistemes precaris de 
combustió com a origen dels incendis en 
domicilis
Tram. 314-20120/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– S’ha detectat un increment de sistemes precaris de 
combustió en l’origen d’incendis en domicilis a Cata-
lunya en els darrers anys?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats dels darrers informes so-
bre l’atenció primària de les àrees bàsiques 
de salut
Tram. 314-20121/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 113627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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 segons darrers informes 
Central de Resultats atenció primària de cada una de 
les ABS segons autonomia/fórmules de gestió/pressu-
post finalista, establint orde quantitatiu i aspectes qua-
litatius?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de l’autonomia pressupos-
tària i de gestió de les àrees bàsiques de salut
Tram. 314-20122/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Reg. 113628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

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: 

– Considera el Departament de Salut que l’autonomia 
pressupostària i de gestió de les ABS pot ser un ele-
ment de qualitat, equitat, resultats en salut i assisten-
cials, satisfacció dels professionals i dels ciutadans se-
gons dades que disposa de la Central de Resultats i 
enquestes de satisfacció i estudis desenvolupats?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada no adscrita

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera C-241e
Tram. 314-20123/10

Formulació

Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera C-241e i més en concret al tram des 
de la C-241d Santa Coloma de Queralt fins el límit co-
marcal la Conca de Barberà - l’Anoia (C-241c).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera C-241e i més 
en concret al tram des de la C-241d Santa Coloma de 
Queralt fins el límit comarcal la Conca de Barberà-
l’Anoia (C-241c) als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera C-241z
Tram. 314-20124/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera C-241z i més en concret al tram des de 
la C-241d Santa Coloma de Queralt (plaça Catalunya) 
fins la C-241d Santa Coloma de Queralt.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera C-241z i més 
en concret al tram des de la C-241d Santa Coloma de 
Queralt (plaça Catalunya) fins la C-241d Santa Coloma 
de Queralt als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera C-240z
Tram. 314-20125/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera C-240z i més en concret al tram des de 
la TV-7044 la Riba fins límit TM Montblanc - Vila-
verd (Pont Francolí).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera C-240z i més 
en concret al tram des de la TV-7044 la Riba fins límit 
TM Montblanc - Vilaverd (Pont Francolí) als últims 
tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera C-422
Tram. 314-20126/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera C-422 i més en concret al tram des de 
la T-721 Constantí (cementiri) fins la C-14 la Selva del 
Camp.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera C-422 i més 
en concret al tram des de la T-721 Constantí (cementi-
ri) fins la C-14 la Selva del Camp als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera C-31
Tram. 314-20127/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera C-31 i més en concret al tram des de 
la N-340, el Vendrell (la Franquesa) fins Calafell (ro-
tonda).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera C-31 i més en 
concret al tram des de la N-340, el Vendrell (la Fran-
quesa) fins Calafell (rotonda) als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera C-421B
Tram. 314-20128/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera C-421B i més en concret al tram des 
de la N-240 Perafort (rotonda) fins la TV-2231 la Se-
cuita (rotonda accés AVE).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera C-421B i més 
en concret al tram des de la N-240 Perafort (rotonda) 
fins la TV-2231 la Secuita (rotonda accés AVE) als úl-
tims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera C-246
Tram. 314-20129/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera C-246 i més en concret al tram des de 
la N-240 Valls (glorieta de circumval·lació) fins antiga 
N-240 Valls (plaça de Sant Francesc).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera C-246 i més 
en concret al tram des de la N-240 Valls (glorieta de 
circumval·lació) fins antiga N-240 Valls (plaça de Sant 
Francesc) als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera C-51z
Tram. 314-20130/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera C-51z i més en concret al tram des de 
la C-51, Rodonyà (rotonda intersecció TV-2401 / TP-
2045) fins la C-51 Vila-rodona.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera C-51z i més en 
concret al tram des de la C-51, Rodonyà (rotonda in-
tersecció TV-2401 / TP-2045) fins la C-51 Vila-rodona 
als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-200
Tram. 314-20131/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-200 i més en concret al tram des de 
la N-240a Valls fins la C-37, Valls.

2. L’índex de sinistralitat de per la carretera T-200 i 
més en concret al tram des de la N-240a Valls fins la 
C-37, Valls als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-202
Tram. 314-20132/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-202 i més en concret al tram des de 
la T-203, la Riera de Gaià fins la T-204 Salomó (creu 
de terme de Salomó).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-202 i més 
en concret al tram des de la T-203, la Riera de Gaià 
fins la T-204 Salomó (creu de terme de Salomó) als 
últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-312
Tram. 314-20133/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-312 i més en concret al tram des de 
l’accés AP-7 Cambrils - P I Belianes fins la T-310 Mont-
brió del Camp.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-312 i més en 
concret al tram des de l’accés AP-7 Cambrils - P I Belia-
nes fins la T-310 Montbrió del Camp als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-315
Tram. 314-20134/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-315 i més en concret al tram des de 
la T-11 Reus (variant) fins la N-340 Reus (els Caste-
llets).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-315 i més 
en concret al tram des de la T-11 Reus (variant) fins la 
N-340 Reus (els Castellets) als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-241
Tram. 314-20135/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-241 i més en concret al tram des de 
T-224 Vallfogona de Riucorb (carrer de la Font) fins 
límit comarcal Conca de Barberà - l’Urgell (L-241).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-241 i més 
en concret al tram des de T-224 Vallfogona de Riucorb 
(carrer de la Font) fins límit comarcal Conca de Barbe-
rà - l’Urgell (L-241) als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-214
Tram. 314-20136/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-214 i més en concret al tram des de 
la rotonda accés variant N-340 fins la T-202 la Riera 
de Gaià.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-214 i més en 
concret al tram des de la rotonda accés variant N-340 
fins la T-202 la Riera de Gaià als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-300
Tram. 314-20137/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transi-
ten per la carretera T-300 i més en concret al tram des 
de límit terme municipal Falset-Marçà fins TV-3001 
Marçà (rotonda).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-300 i més 
en concret al tram des de límit terme municipal Falset-
Marçà fins TV-3001 Marçà (rotonda) als últims tres 
anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-243
Tram. 314-20138/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-243 i més en concret al tram des de 
la T-224 Llorac fins la T-230 Conesa.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-243 i més 
en concret al tram des de la T-224 Llorac fins la T-230 
Conesa als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-230
Tram. 314-20139/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-230 i més en concret al tram des de 
la C-241d Rocafort de Queralt fins la T-243 Conesa.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-230 i més 
en concret al tram des de la C-241d Rocafort de Que-
ralt fins la T-243 Conesa als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-318
Tram. 314-20140/10

Formulació

Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-318 i més en concret al tram des de 
la T-310 Pratdip fins la C-44 l’Hospitalet de l’Infant.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-318 i més 
en concret al tram des de la T-310 Pratdip fins la C-44 
l’Hospitalet de l’Infant als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-323
Tram. 314-20141/10

Formulació

Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-323 i més en concret al tram des de 
la N-340, Mont-roig del Camp fins la T-310z, Mont-
roig del Camp.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-323 i més 
en concret al tram des de la N-340, Mont-roig del 
Camp fins la T-310z, Mont-roig del Camp als últims 
tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera TP-2125
Tram. 314-20142/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera TP-2125 i més en concret al tram des 
del límit terme municipal El Vendrell - Santa Oliva 
fins TV-2122 Sant Jaume dels Domenys.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera TP-2125 i més 
en concret al tram des del límit terme municipal El 
Vendrell - Santa Oliva fins TV-2122 Sant Jaume dels 
Domenys als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-701
Tram. 314-20143/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-701 i més en concret al tram des de 
la C-242 Cornudella de Montsant (coll d’Albarca) fins la 
T-704 Prades (T-701).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-701 i més en 
concret al tram des de la C-242 Cornudella de Mont-
sant (coll d’Albarca) fins la T-704 Prades (T-701) als 
últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment 
d’aquesta carretera per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, da GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-363
Tram. 314-20144/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-

lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-363 i més en concret al tram des de 
la N-420 Marçà fins la T-300z Marçà.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-363 i més en 
concret al tram des de la N-420 Marçà fins la T-300z 
Marçà als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-710
Tram. 314-20145/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-710 i més en concret al tram des de 
N-420a, Falset fins la T-702, la Vilella Baixa.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-710 i més en 
concret al tram des de N-420a, Falset fins la T-702, la 
Vilella Baixa als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-363
Tram. 314-20146/10

Formulació

Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-363 i més en concret al tram des de 
la N-420 Marçà fins la T-300z Marçà.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-363 i més en 
concret al tram des de la N-420 Marçà fins la T-300z 
Marçà als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera TV-3031
Tram. 314-20147/10

Formulació

Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera TV-3031 i més en concret al tram des 
del límit comarcal de la Ribera d’Ebre-el Priorat fins 
la N-420 els Guiamets.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera TV-3031 i 
més en concret al tram des del límit comarcal de la Ri-
bera d’Ebre-el Priorat fins la N-420 els Guiamets als 
últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-232
Tram. 314-20148/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113678 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-700 i més en concret al tram des de 
la T-232, l’Espluga de Francolí fins la TV-7002 Mo-
nestir de Poblet.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-700 i més 
en concret al tram des de la T-232, l’Espluga de Fran-
colí fins la TV-7002 Monestir de Poblet als últims tres 
anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera TP-2115
Tram. 314-20149/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera TP-2115 i més en concret al tram des 
de la N-340 a l’Arboç fins la BV-2115, límit comarcal 
el Baix Penedès-Alt Penedès.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera TP-2115 i més 
en concret al tram des de la N-340 a l’Arboç fins la BV- 
2115, límit comarcal el Baix Penedès - Alt Penedès als 
últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-742
Tram. 314-20150/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera T-742 i més en concret al tram des de 
la C-37, Valls fins la T-743 a Picamoixons.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera T-742 i més 
en concret al tram des de la C-37, Valls fins la T-743 a 
Picamoixons als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera TV-7005
Tram. 314-20151/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera TV-7005 i més en concret al tram de 
la T-700, Prades fins la TV-7004 Vilanova de Prades.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera TV-7005 i 
més en concret al tram de la T-700, Prades fins la TV-
7004 Vilanova de Prades als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera TV-3101
Tram. 314-20152/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113682 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera TV-3101 i més en concret al tram de 
la N-420, Les Borges del Camp fins Riudoms (Plaça 
d’Arnau Palomar).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera TV-3101 i més 
en concret al tram de la N-420, Les Borges del Camp 
fins Riudoms (Plaça d’Arnau Palomar) als últims tres 
anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera TV-3141
Tram. 314-20153/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transi-
ten per la carretera TV-3141 i més en concret al tram 
de la A-7 Cambrils (rotonda) fins Reus (santuari de la 
Misericòrdia).

2. L’índex de sinistralitat de la carretera TV-3141 i més 
en concret al tram de la A-7 Cambrils (rotonda) fins 
Reus (santuari de la Misericòrdia) als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-7211
Tram. 314-20154/10

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera TV-7211 i més en concret al tram de la 
C-240, Reus (avinguda de Marià Fortuny) fins la T-721 
Constantí.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera TV-7211 i més 
en concret al tram de la C-240, Reus (avinguda de Ma-
rià Fortuny) fins la T-721 Constantí als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles, la sinis-
tralitat i la inversió a la carretera T-3142
Tram. 314-20155/10

Formulació

Rafael Luna vivas, juntament amb 

dos altres diputats del GP PPC

Reg. 113685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, 
Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El volum de vehicles de mitjana diària que transiten 
per la carretera TV-3142 i més en concret al tram de la 
T-314, Riudoms fins la TV-3141 Riudoms.

2. L’índex de sinistralitat de la carretera TV-3142 i més 
en concret al tram de la T-314, Riudoms fins la TV-
3141 Riudoms als últims tres anys.

3. Inversió feta al 2014 en millores i manteniment d’a-
questa carretera per part de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia Alegret 
Martí, diputats, GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació del Pla de transports de 
viatgers de Catalunya per al període 2014-
2020
Tram. 314-20156/10

Formulació

Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 113724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, diputat del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

En base a l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte am-
biental «Millora general. Condicionament. Corre-
dor Brugent-Ter. Carretera N-141e, PK 105+730 al 
112+500. Tram: Bescanó-Salt» es va aprovar una pro-
posta de resolució que instava a estudiar diverses alter-
natives en el marc del Pla de transports de viatgers de 
Catalunya per al període 2014-2020. Aquest pla enca-
ra no ha estat redactat i publicat.

– Quan es preveu la publicació d’aquest pla de trans-
ports?

– El departament de territori i sostenibilitat ha aprovat 
unes obres de millora en el tram Bescanó-Montfullà, 
tram que es veuria afectat per la proposta de variant; 
com afectaran aquestes obres al projecte de millora de 
la carretera?

– Exactament en què consistiran aquestes obres?

– Quin és el projecte del Departament de Territori i 
Sostenibilitat? Arreglar la carretera per trams o es farà 
un projecte global?

– Es tindrà en compte l’alt valor ecològic i ambiental 
del riu Ter?

– Quan es preveu que s’executin les millores ja aprova-
des pel traçat Anglès-Vilanna?

– En base a quines necessitats s’estan duent a terme 
aquestes reformes?

– S’ha consultat d’alguna manera els agents del territo-
ri per conèixer les necessitats?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015 

Quim Arrufat Ibáñez
Diputat del Grup Mixt
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les actuacions derivades de la sentèn-
cia del Tribunal Suprem contrària a l’aplica-
ció de la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00310/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del GP SOC

Reg. 113777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les actuacions de la CCMA en relació a 
la sentencia del Tribunal Suprem per retornar el RAV 
als treballadors i treballadores de Catalunya Radio?  
I quina serà la decisió de la CCMA pel que fa als tre-
balladors i treballadores de TV3?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació dels treballadors de l’Àrea 
de Serveis Artístics
Tram. 322-00312/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del GP SOC

Reg. 113779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la situació dels treballadors i treballado-
res de l’àrea de serveis artístics? És cert el que reco-
llia el passat 20 de març la notícia de El Periódico de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió de seguiment de la cam-
panya electoral de les eleccions municipals
Tram. 322-00313/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC

Reg. 113951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la previsió de seguiment de la campanya 
electoral de les eleccions municipals als mitjans de la 
CCMA?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat GP ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació de la negociació del conve-
ni, la reducció per l’acord de viabilitat (RAV) i 
la contractació de personal
Tram. 322-00314/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC

Reg. 113952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– En quina situació es troba la negociació amb el co-
mitè respecte al conveni, el RAV i la contractació de 
personal?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat GP ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la partida econòmica destinada a co-
produccions i produccions associades
Tram. 322-00315/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC

Reg. 113953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– En quina situació es troba la partida econòmica des-
tinada a coproduccions i produccions associades?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat GP ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les reivindicacions laborals del perso-
nal de la Corporació
Tram. 322-00316/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA

Reg. 113961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Sobre les reivindicacions laborals del personal de la 
Corporació.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els drets d’emissió de la fórmula 1
Tram. 322-00317/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 114052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el seu capteniment vers els drets d’emissió 
de la Fórmula 1?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de la informació d’àm-
bit polític per a les eleccions del 24 de maig 
de 2015
Tram. 322-00318/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 114053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina opinió té sobre el tractament de la informació 
d’àmbit polític davant les properes eleccions del 24 de 
maig?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la data límit per a desbloquejar els 
contractes de producció associada i les car-
tes de compromís del Departament de Co-
produccions
Tram. 322-00319/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

Reg. 114064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
173 del Reglament del Parlament, presenta al president 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
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Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la data límit per a desbloquejar els contrac-
tes de producció associada i les Cartes de Compromís 
del Departament de Coproduccions de la CCMA?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Carlos Carrizosa Torres
Diputat GP C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu per a no signar cartes de 
compromís amb projectes que ja han estat 
seleccionats a la comissió interna de copro-
duccions
Tram. 322-00320/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del GP SOC

Reg. 114066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el motiu pel qual no es signen cartes de 
compromís amb projectes que ja han estat seleccionats 
a la comissió interna de coproduccions?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’aplicació de la sentència del Tribu-
nal Suprem relativa a la reducció del 5% de 
la retribució dels treballadors de Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00321/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 114068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– En quina fase es troba el procés d’aplicació de sen-
tència del Tribunal Suprem relativa a la reducció retri-
butiva del 5% dels treballadors de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els efectes sobre els altres treballa-
dors de la Corporació de la sentència del Tri-
bunal Suprem relativa a la reducció del 5% 
de la retribució dels treballadors de Catalu-
nya Ràdio
Tram. 322-00322/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 114069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
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president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin serà el capteniment de la CCMA pel que fa als 
eventuals efectes d’aquesta sentència en relació amb la 
resta de treballadors de la CCMA?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions amb relació al tan-
cament definitiu dels pressupostos del 2014
Tram. 322-00323/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 114070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Les previsions de tancament del pressupost del 2014 
de la CCMA apuntaven un escenari d’estabilitat pres-
supostària. Quin ha estat el tancament definitiu dels 
pressupostos de la CCMA corresponents a l’exercici 
2014?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00324/10

Anunci

Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 114071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quin estat es troba la negociació del conveni col-
lectiu per al personal de la CCMA, SA?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la posició de lideratge dels informa-
tius de la Corporació
Tram. 322-00325/10

Anunci

Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 114072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– En la darrera enquesta del CEO, els informatius de 
la CCMA s’han situat en una posició de lideratge res-
pecte a la resta de l’oferta informativa del nostre país. 
Quina valoració fa d’aquest fet i quines actuacions te-
nen previstes per consolidar aquests resultats?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a la cobertura informa-
tiva de les eleccions municipals i al Consell 
General d’Aran
Tram. 322-00326/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 114073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El proper 24 de maig de 2015 es celebren les eleccions 
municipals i al Consell General de la Vall d’Aran. Quins 
són els criteris per a la cobertura informativa dels mit-
jans comunicació de la CCMA que ha d’aprovar el Con-
sell de Govern de la CCMA?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el compliment del mandat marc de la Corpo-
ració respecte a la promoció de l’audiovisual 
en català
Tram. 323-00126/10

Anunci

Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA

Reg. 113960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al Director de 
TVC la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

Sobre el compliment del mandat marc de la CCMA 
respecte a la promoció audiovisual en català.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els continguts del programa Divendres de 
TV3
Tram. 323-00127/10

Anunci

Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 114054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el seu capteniment vers els continguts del 
programa Divendres?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
resultats de la primera onada de l’Estudi ge-
neral de mitjans
Tram. 323-00128/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 114074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Aquesta setmana s’ha fet públic la primera onada de 
l’EGM (Estudi General de Mitjans). Quina valoració 
es fa des del mitjà?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els eixos bàsics i les línies estratègiques de 
la nova programació del Canal 33
Tram. 323-00129/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 114075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Director de Televisió de Catalunya la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quins són els eixos bàsics i les línies estratègiques 
de la nova programació que estan treballant per reno-
var l’oferta del Canal 33?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre l’emis-
sió d’un anunci d’un herbicida amb glifosat
Tram. 325-00095/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 113691 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.04.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 173 del Regla-
ment del Parlament, presenta al president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

A finals del passat mes de març, la Organització Mun-
dial de la Salut (OMS), va classificar l’herbicida gli-
fosat com a «probable cancerigen», tot reconeixent la 
seva relació amb el desenvolupament de limfomes no-
Hodgkins en estudis epidemiològics de poblacions hu-
manes i les «evidències convincents» de que provoca 
càncer en animals de laboratori.

Aquest producte està contaminant greument les aigües 
de Catalunya, que en molts freàtics tenen concentra-
cions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 
0’1 μg.l-1, valor màxim admès per la normativa euro-
pea (Directiva 2006/118/EC).

El parlament holandès ja ha aprovat, amb efecte a par-
tir de l’1 de novembre de 2015, prohibir l’ús d’aquest 
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herbicida, entre d’altres, en activitats no agrícoles, de 
jardineria, i de manteniment de infraestructures.

La declaració de l’OMS es produeix quan TV3 porta 
ja unes setmanes emetent un anunci publicitari d’una 
producte comercial («Roundup») la substància activa 
del qual és l’herbicida glifosat.

Demanem per tant saber sota quin criteri s’emet aquest 
anunci i si s’ha plantejat, per un mínim sentit de la res-
ponsabilitat del servei públic que ha d’oferir TV3, atu-
rar l’emissió d’aquesta publicitat.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015 

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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	Tram. 314-18980/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost de les prestacions econòmiques de la cartera de serveis socials del 2011 al 2014
	Tram. 314-18981/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i el cost de la prestació tecnològica de la cartera de serveis socials del 2011 al 2014
	Tram. 314-18982/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera mitjà per a accedir a les residències públiques del 2012 al 2014
	Tram. 314-18990/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran públiques del 2011 al 2014
	Tram. 314-18991/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran concertades del 2011 al 2014
	Tram. 314-18992/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran privades del 2011 al 2014
	Tram. 314-18993/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a garantir la suficiència alimentària dels infants i els adolescents en calendari no escolar del 2012 al 2014
	Tram. 314-18994/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de prestacions afectats per l’aplicació de l’Ordre BSF/130/2014
	Tram. 314-18996/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pujada mitjana per l’aplicació de l’Ordre BSF/130/2014
	Tram. 314-18997/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a famílies amb fills menors de tres anys pendents de pagament en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-18998/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos de personal per a les unitats de suport a l’educació especial dels centres educatius de Vilanova del Camí (Anoia)
	Tram. 314-19030/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos econòmics per a les unitats de suport a l’educació especial dels centres educatius de Vilanova del Camí (Anoia)
	Tram. 314-19031/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de suport a l’educació especial dels centres educatius de Vilanova del Camí (Anoia)
	Tram. 314-19032/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses, organismes i consorcis amb participació majoritària de la Generalitat que s’han extingit del 2011 ençà
	Tram. 314-19046/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses, organismes i consorcis amb participació majoritària de la Generalitat que s’han fusionat, absorbit o transformat del 2011 ençà
	Tram. 314-19047/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Berga en data del 20 de gener de 2015
	Tram. 314-19052/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Cerdanyola del Vallès en data del 20 de gener de 2015
	Tram. 314-19053/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Sant Sadurní d’Anoia en data del 20 de gener de 2015
	Tram. 314-19054/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Vilafranca del Penedès en data del 20 de gener de 2015
	Tram. 314-19055/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Berga
	Tram. 314-19060/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 314-19061/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 314-19062/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Vilafranca del Penedès
	Tram. 314-19063/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Berga
	Tram. 314-19068/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 314-19069/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 314-19070/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Vilafranca del Penedès
	Tram. 314-19071/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Berga en data del 31 de desembre del 2014
	Tram. 314-19080/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data del 31 de desembre del 2014
	Tram. 314-19081/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en data del 31 de desembre del 2014
	Tram. 314-19082/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en data del 31 de desembre del 2014
	Tram. 314-19083/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Piera (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-19180/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament per a la construcció de l’Escola Mediterrània amb relació al conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 314-19200/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la residència assistida i centre de dia Sabadell Parc Central
	Tram. 314-19250/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació d’un dispositiu de seguretat dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
	Tram. 314-19251/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un requeriment d’actuació dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
	Tram. 314-19254/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació interna per l’actuació d’uns agents dels Mossos d’Esquadra al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
	Tram. 314-19263/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a projectes de lluita contra la violència familiar el 2014
	Tram. 314-19266/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les expropiacions per les obres a la carretera C-51 que estan pendents de pagament
	Tram. 314-19278/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients pendents de pagament de les expropiacions per les obres a la carretera C-51
	Tram. 314-19279/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients pagats el 2014 de les expropiacions per les obres a la carretera C-51
	Tram. 314-19280/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats fetes amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides
	Tram. 314-19282/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el web de la Generalitat no ha anunciat cap activitat amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides
	Tram. 314-19283/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de Depana amb relació a la necessitat d’incorporar a la xarxa Ramsar altres zones humides
	Tram. 314-19284/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de zones humides a la xarxa Ramsar
	Tram. 314-19285/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política de preservació i difusió de les zones humides
	Tram. 314-19286/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de la Generalitat per un possible delicte de falsificació de moneda
	Tram. 314-19375/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors beneficiaris de beques de menjador del cinquanta per cent a càrrec del Departament d’Ensenyament per al curs 2014-2015
	Tram. 314-19390/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors beneficiaris de beques de menjador del cent per cent a càrrec del Departament d’Ensenyament per al curs 2014-2015
	Tram. 314-19391/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme arran dels comentaris d’usuaris de xarxes socials sobre la mort d’un mosso d’esquadra que va ésser atropellat a Sant Quirze del Vallès
	Tram. 314-19461/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control dels residus tractats a la planta incineradora de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19486/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les emissions de la planta incineradora de residus industrials de Constantí (Tarragonès)
	Tram. 314-19487/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Directiva 2012/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació ens els procediments penals
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