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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’atorgament del tercer grau penitenciari a dos expre-
sidents de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 310-00120/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de direcció del president i del vicepresident 
de Transports Metropolitans de Barcelona
Tram. 310-00121/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presentació dels pressupostos de la Generalitat del 
2013 i del 2014
Tram. 310-00122/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur de l’Hospital de Viladecans
Tram. 310-00123/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a millorar el nivell d’anglès als centres 
docents
Tram. 310-00124/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions per a garantir l’alimentació i la igualtat 
d’oportunitats en el lleure dels infants
Tram. 310-00125/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes davant l’extinció de convenis a 
causa de la reforma laboral
Tram. 310-00126/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la distribució dels recursos de la política agrària co-
muna
Tram. 310-00127/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’inici de les obres d’adaptació dels accessos de l’es-
tació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 310-00128/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el procés de canvi de grau penitenciari dels antics 
gestors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 310-00129/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats legislatives en matèria d’ocupació
Tram. 310-00130/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presentació dels pressupostos de la Generalitat
Tram. 310-00131/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’assumpció de responsabilitats po-
lítiques pel cas Palau
Tram. 317-00071/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la seva autoritat per a liderar la lluita 
contra la corrupció
Tram. 317-00072/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la impunitat de la corrupció
Tram. 317-00073/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el seu darrer viatge al Brasil amb re-
lació als objectius que s’havia fixat
Tram. 317-00074/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la transparència del Govern i de 
Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 317-00075/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre el cas Palau i el finançament de 
Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 317-00076/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre el balanç de l’actual període de 
sessions
Tram. 317-00077/10
Substanciació p. 22
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la vacuna contra el virus del papil·loma humà del 
2008 al 2012
Tram. 314-01571/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vacunacions contra el virus del papil·loma humà 
del 2008 al 2012
Tram. 314-01572/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost global del programa de vacunació contra el virus del 
papil·loma humà del 2008 al 2012
Tram. 314-01573/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els casos de càncer de cèrvix diagnosticats el 2011 i el 2012
Tram. 314-01574/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos de reaccions adverses atribuïdes a la vacuna contra el 
virus del papil·loma humà
Tram. 314-01575/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis fets amb relació als efectes secundaris de la vacuna 
contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01576/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació entre el cost i l’efectivitat de la vacuna contra el 
virus del papil·loma humà
Tram. 314-01577/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada als pares de les noies que han estat va-
cunades contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01578/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada als pares amb relació als efectes se-
cundaris de la vacuna contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01579/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de proves de Papanicolau fetes i el nombre de càn-
cers de cèrvix diagnosticats del 2008 ençà
Tram. 314-01580/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de casos de càncer de cèrvix diagnosticats 
i guarits
Tram. 314-01581/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
campanyes informatives impulsades pel Departament de 
Salut per a promoure la citologia vaginal
Tram. 314-01582/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de serveis de cirurgia urgent, oncològica, cardíaca 
i programada a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública el 
2010, el 2011 i el 2012
Tram. 314-01612/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
afirmacions relatives a l’impacte de la vacuna contra el virus 
del papil·loma humà en la reducció dels casos de càncer de 
cèrvix
Tram. 314-01622/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients que han estat més de sis mesos per a 
ésser intervinguts en el període 2009-2012
Tram. 314-01700/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació del temps mitjà d’espera per a les intervencions 
quirúrgiques, d’acord amb el Reial decret 605/2003
Tram. 314-01701/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera per a les intervencions quirúrgiques en 
el període 2009-2012
Tram. 314-01702/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació del temps mitjà d’espera després d’haver rebutjat 
un centre alternatiu
Tram. 314-01703/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera després d’haver rebutjat un centre al-
ternatiu en el període 2009-2012
Tram. 314-01704/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’informació relativa al registre de pacients pendents 
d’intervencions quirúrgiques
Tram. 314-01705/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients pendents d’intervenció quirúrgica regis-
trats en el període 2009-2012
Tram. 314-01706/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comptabilització de les altes del registre de pacients pen-
dents d’intervenció quirúrgica
Tram. 314-01707/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’altes del registre de pacients pendents d’interven-
ció quirúrgica en el període 2009-2012
Tram. 314-01708/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació de la distribució de pacients pendents d’interven-
ció quirúrgica per trams d’espera
Tram. 314-01709/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera de pacients pendents d’intervenció quirúrgica 
per trams d’espera en el període 2009-2012
Tram. 314-01710/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la publicació del temps de demora mitjana prospectiva per 
a absorbir els pacients pendents d’intervenció quirúrgica, 
d’acord amb el Reial decret 605/2003
Tram. 314-01711/10
Resposta del Govern p. 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps de demora mitjana prospectiva per a intervencions 
quirúrgiques en el període 2009-2012
Tram. 314-01712/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació de les llistes d’espera per a cirurgia cardíaca val-
vular i cirurgia cardíaca coronària
Tram. 314-01715/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a cirurgia cardíaca valvular i cirurgia car-
díaca coronària en el període 2009-2012
Tram. 314-01716/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera dels procediments quirúrgics no garantits
Tram. 314-01722/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública que 
cobren taxes per la dispensació de proves diagnòstiques en 
suport digital
Tram. 314-02045/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació de les inversions del Consorci Salut Mar per a 
l’Hospital del Mar, de Barcelona, per al període 2013-2018
Tram. 314-02046/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment d’un tracte igualitari entre els usuaris de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-02051/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
hospitals i centres sanitaris públics que ofereixen serveis o 
complements sanitaris de pagament
Tram. 314-02067/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contactes dels ciutadans amb el sistema sanitari 
públic entre el 2003 i el 2012
Tram. 314-02068/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost econòmic anual del servei d’urgències nocturnes del 
CAP La Garriga
Tram. 314-02076/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a l’elaboració del projecte definitiu i l’inici de 
les obres de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02194/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
notificacions de reducció pressupostària del Departament 
de Salut i del CatSalut als centres del Siscat del 2010 ençà
Tram. 314-02269/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels alumnes de primària de les urbanitzacions de 
Can Fosalba i Serra Alta, d’Hostalets de Pierola (Anoia)
Tram. 314-02339/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta formativa professional per a tècnics sanitaris d’aten-
ció a les emergències i el transport sanitari
Tram. 314-02341/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02342/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i els 
ajuntaments de la conca d’Òdena amb relació a la modificació 
del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02343/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les modificacions previstes del Pla director urbanístic de la 
conca d’Òdena
Tram. 314-02344/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de modificació del Pla director urbanístic de la 
conca d’Òdena
Tram. 314-02345/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres del nou centre d’atenció primària i de la residència per 
a gent gran dins del marc de la UA3 del barri del Guinardó, 
de Barcelona
Tram. 314-02352/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la programació i la previsió del nombre de places d’ense-
nyament secundari obligatori, batxillerat i cicles formatius a 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-02353/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte pressupostari de la cobertura de baixes mèdiques 
de professors de centres educatius públics
Tram. 314-02356/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
detencions fetes pels Mossos d’Esquadra al passeig de Ver-
dum, de Barcelona, l’11 d’abril de 2013
Tram. 314-02366/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
llibre publicat pel Departament de Benestar Social i Família 
Un infant, quina il·lusió!
Tram. 314-02367/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detenció d’una persona acusada d’un delicte de danys con-
tra una oficina bancària l’11 d’abril de 2013
Tram. 314-02368/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
fets del cremallera de Núria del 30 de març de 2013
Tram. 314-02369/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de manteniment de les obres de l’estació de la plaça 
de Sanllehy de la línia 9 del metro
Tram. 314-02374/10
Resposta del Govern p. 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de manteniment de les obres de l’estació de Mandri 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-02375/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de manteniment de les obres de l’estació de la plaça 
de Lesseps de la línia 9 del metro
Tram. 314-02376/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de manteniment de les obres de l’estació de Sarrià 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-02377/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de finalització de les obres del tram central de la línia 9 
del metro
Tram. 314-02378/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de reurbanització dels espais del tram central de la línia 
9 del metro
Tram. 314-02379/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de reurbanització provisional de l’estació de la plaça 
de Sanllehy de la línia 9 del metro
Tram. 314-02380/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de reurbanització provisional de l’estació de Mandri 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-02381/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de reurbanització provisional de l’estació de la plaça 
de Lesseps de la línia 9 del metro
Tram. 314-02382/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de reurbanització provisional de l’estació de Sarrià 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-02383/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament del tram 
central de la línia 9 del metro
Tram. 314-02384/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament de l’esta-
ció de la plaça de Lesseps de la línia 9 del metro
Tram. 314-02385/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament de l’esta-
ció de Mandri de la línia 9 del metro
Tram. 314-02386/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament de l’esta-
ció de Sarrià de la línia 9 del metro
Tram. 314-02387/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament de l’esta-
ció de la plaça de Sanllehy de la línia 9 del metro
Tram. 314-02388/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
solucions per als veïns afectats per l’aturada de les obres de 
les línies 9 i 10 del metro
Tram. 314-02389/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reurbanitzar provisionalment la plaça de San-
llehy, de Barcelona
Tram. 314-02390/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació 
de Mandri, de Barcelona
Tram. 314-02391/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de reurbanitzar provisionalment la plaça de Les-
seps, de Barcelona
Tram. 314-02392/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació 
de Sarrià, de Barcelona
Tram. 314-02393/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar 
provisionalment la plaça de Sanllehy, de Barcelona
Tram. 314-02394/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar 
provisionalment la zona de l’estació de Mandri, de Barcelona
Tram. 314-02395/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar 
provisionalment la plaça de Lesseps, de Barcelona
Tram. 314-02396/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar 
provisionalment la zona de l’estació de Sarrià, de Barcelona
Tram. 314-02397/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tinguda de reunions amb els veïns de la plaça de Sanllehy, 
de Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 
9 del metro
Tram. 314-02398/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tinguda de reunions amb els veïns de la plaça de Lesseps, de 
Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02399/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tinguda de reunions amb els veïns de la zona de Sarrià, de 
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Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 
del metro
Tram. 314-02400/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
interrupcions voluntàries de l’embaràs el 2012
Tram. 314-02407/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades d’embarassos no desitjats el 2012
Tram. 314-02408/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb els veïns de la zona de l’estació de Man-
dri afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-02410/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos buits de la Generalitat a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02430/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retirada de beques de les llars d’infants
Tram. 314-02503/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
avaluacions fetes als centres Cerca vinculats a la salut justi-
ficatives de l’acomiadament d’investigadors
Tram. 314-02641/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de convocatòria de la reunió del Pacte nacional per a 
la recerca i la innovació
Tram. 314-02645/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes a l’antic preventori de la Savinosa, de 
Tarragona
Tram. 314-02705/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció del projecte BCN World
Tram. 314-02709/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de les donacions de sang i derivats del 2003 ençà
Tram. 314-02941/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
territoris i els sectors amb pressupost d’assignació capita-
tiva el 2013
Tram. 314-02956/10
Resposta del Govern p. 45

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’atorgament del tercer grau penitenciari a dos expre-
sidents de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 310-00120/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de direcció del president i del vicepresident 
de Transports Metropolitans de Barcelona
Tram. 310-00121/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presentació dels pressupostos de la Generalitat del 
2013 i del 2014
Tram. 310-00122/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur de l’Hospital de Viladecans
Tram. 310-00123/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a millorar el nivell d’anglès als centres 
docents
Tram. 310-00124/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions per a garantir l’alimentació i la igualtat 
d’oportunitats en el lleure dels infants
Tram. 310-00125/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes davant l’extinció de convenis a 
causa de la reforma laboral
Tram. 310-00126/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la distribució dels recursos de la política agrària co-
muna
Tram. 310-00127/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’inici de les obres d’adaptació dels accessos de l’es-
tació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 310-00128/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el procés de canvi de grau penitenciari dels antics 
gestors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 310-00129/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats legislatives en matèria d’ocupació
Tram. 310-00130/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presentació dels pressupostos de la Generalitat
Tram. 310-00131/10
Anunci p. 49

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00071/10
Anunci p. 49

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00072/10
Anunci p. 49

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00073/10
Anunci p. 50
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00074/10
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00075/10
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00076/10
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00077/10
Anunci p. 51

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la poca informació donada als ciutadans amb rela-
ció al projecte BCN World
Tram. 311-00591/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible vulneració de l’article 23 de la Constitu-
ció en la gestió del projecte BCN World
Tram. 311-00592/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’algun pla per a informar i fer possible 
la participació ciutadana amb relació a la implantació del 
projecte BCN World
Tram. 311-00593/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recaptació anual de l’impost sobre les transmis-
sions patrimonials oneroses de béns immobles del període 
2007-2012 i la prevista per al 2013
Tram. 311-00625/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’operació dels Mossos d’Esquadra 
en un local de Barcelona on se celebrava la commemoració 
del Dia de l’Orgull Gai el 28 de juny de 2013
Tram. 311-00631/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius de l’entrada d’agents dels Mossos 
d’Esquadra a diversos locals de Barcelona la nit del 28 de 
juny de 2013
Tram. 311-00632/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals les operacions dels Mossos 
d’Esquadra a diversos locals de Barcelona la nit del 28 de 
juny de 2013 les van dur a terme agents de les àrees regio-
nals de recursos operatius
Tram. 311-00633/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals agents dels Mossos d’Es-
quadra van entrar amb la pistola a la mà a diversos locals de 
Barcelona en les operacions de la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00634/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals agents dels Mossos d’Es-

quadra van fer posar persones mans enlaire en les opera-
cions a diversos locals de Barcelona la nit del 28 de juny de 
2013
Tram. 311-00635/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els possibles cops donats per agents dels Mossos 
d’Esquadra en les operacions fetes a diversos locals de Bar-
celona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00636/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració com a operació rutinària de cap de 
setmana de les operacions fetes pels Mossos d’Esquadra 
a diversos locals de Barcelona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00637/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona sol-
licités les operacions fetes pels Mossos d’Esquadra a diver-
sos locals de Barcelona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00638/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment dels drets de les persones en les 
operacions fetes pels Mossos d’Esquadra a diversos locals 
de Barcelona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00639/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’obertura d’algun expedient informatiu amb relació 
a les operacions fetes pels Mossos d’Esquadra a diversos 
locals de Barcelona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00640/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures dutes a terme al delta de l’Ebre per a 
lluitar contra el caragol maçana el 2011 i el 2012
Tram. 311-00641/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de fer rotació de conreus als arrossars 
del delta de l’Ebre per a fer front al caragol maçana
Tram. 311-00642/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pressupost del 2013 destinat a fer front al cara-
gol maçana al delta de l’Ebre
Tram. 311-00643/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió pressupostària del 2014 destinada a fer 
front al caragol maçana al delta de l’Ebre
Tram. 311-00644/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els canvis amb relació a les càmeres instal·lades a 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra durant la vuitena 
legislatura
Tram. 311-00645/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de càmeres instal·lades a les comissa-
ries dels Mossos d’Esquadra al final de la vuitena legislatura 
i al maig del 2013
Tram. 311-00646/10
Anunci p. 57
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les càmeres instal·lades a la comissaria de Ciutat 
Vella, a Barcelona
Tram. 311-00647/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la conservació de les imatges relacionades amb la 
detenció d’un ciutadà a la comissaria de Ciutat Vella el 15 de 
juny de 2013
Tram. 311-00648/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’obertura d’algun expedient informatiu o dis-
ciplinari amb relació a la detenció d’un ciutadà el 15 de juny 
de 2013
Tram. 311-00649/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la detenció 
d’un ciutadà el 15 de juny de 2013
Tram. 311-00650/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’activar un pla de neteja dels llits de 
rius, rieres i torrents de les conques internes
Tram. 311-00651/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de convocar una cimera per a fer front 
al canvi climàtic
Tram. 311-00652/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat que hi hagi consens polític, social i 
científic per a reformar les polítiques d’ordenació territorial 
i urbanisme
Tram. 311-00656/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les consultes fetes prèviament a la creació del co-
mitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació 
territorial i urbanisme
Tram. 311-00657/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a designar els membres del comitè 
d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació ter-
ritorial i urbanisme
Tram. 311-00658/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la representació de les diverses sensibilitats en el 
comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordena-
ció territorial i urbanisme
Tram. 311-00659/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la conveniència que els membres del comitè d’ex-
perts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial 
i urbanisme representin un ampli consens social i polític
Tram. 311-00660/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la representativitat dels components del comitè 
d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació ter-
ritorial i urbanisme
Tram. 311-00661/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la mort per sobredosi d’estupefaents d’un intern 
del Centre Penitenciari Ponent, de Lleida
Tram. 311-00662/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a evitar la mort per sobredosi d’in-
terns dels centres penitenciaris
Tram. 311-00663/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de morts per sobredosi als centres peni-
tenciaris del 2008 ençà
Tram. 311-00664/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la primera fase de reordenació de l’atenció d’ur-
gències
Tram. 311-00669/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’orientació prevista amb relació a la xarxa d’aten-
ció a la cronicitat per al 2013
Tram. 311-00670/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la introducció de les tecnologies de la informació i 
la comunicació en l’àmbit assistencial de la salut
Tram. 311-00671/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la introducció de les tecnologies de la informació i 
la comunicació en l’àmbit no assistencial de la salut
Tram. 311-00672/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures de reordenació de les especialitats 
bàsiques de l’àmbit de la salut previstes per al 2013
Tram. 311-00673/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures de reordenació de les especiali-
tats de mitjana complexitat de l’àmbit de la salut previstes 
per al 2013
Tram. 311-00674/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures de reordenació de les guàrdies mèdi-
ques previstes per al 2013
Tram. 311-00675/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions amb relació a la segona fase de re-
ordenació de l’atenció d’urgències
Tram. 311-00676/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a la reconversió de la llarga estada 
de salut mental per al 2013
Tram. 311-00677/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els projectes previstos per a la introducció de les 
tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit as-
sistencial de salut el 2013
Tram. 311-00678/10
Anunci p. 65
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els projectes previstos per a la introducció de les 
tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit no 
assistencial de salut el 2013
Tram. 311-00679/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures d’estalvi en les compres a les entitats 
proveïdores del sistema de salut previstos per al 2013
Tram. 311-00680/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les condicions de la persecució d’un fugitiu entre 
el Ripollès i el Berguedà el 8 de juliol
Tram. 311-00691/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els equips de protecció individual dels agents dels 
Mossos d’Esquadra que van perseguir un fugitiu entre el Ri-
pollès i el Berguedà el 8 de juliol
Tram. 311-00692/10
Anunci p. 66

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos que es destinaran a la campanya de prevenció 
d’incendis del 2013 al Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07938/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la plantilla de treballadors de la brigada del 
Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07939/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans amb què es faran les actuacions de neteja 
i manteniment del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07940/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de promoure alguna actuació extraordinària de ne-
teja de boscos al Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07941/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de promoure alguna actuació extraordinària de ne-
teja de pistes i accessos al Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07942/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes amb entitats o fundacions per a col·laborar en la 
neteja del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07943/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de recerca d’una teràpia gènica per a l’atàxia de 
Friedreich
Tram. 314-07944/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi generat pel trasllat de metges del CAP de Móra la 
Nova a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
Tram. 314-07945/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’un assessor en polítiques educatives compa-
rades al Departament d’Ensenyament
Tram. 314-07946/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades per 
la Generalitat
Tram. 314-07947/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dones residents a Catalunya que porten burca o un altre ti-
pus de vel integral
Tram. 314-07948/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vídeo institucional del Memorial Democràtic Temps de me-
mòria
Tram. 314-07949/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
viatge del president de la Generalitat al Brasil
Tram. 314-07950/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici d’algun procediment sancionador per manca de co-
municació de les concentracions davant de domicilis de di-
putats promogudes per la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca
Tram. 314-07951/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la gratuïtat del transport escolar per als 
alumnes amb una discapacitat inferior al 60%
Tram. 314-07952/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la gratuïtat del menjador escolar per als 
alumnes amb una discapacitat inferior al 60%
Tram. 314-07953/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acomiadaments fets a l’Institut Cartogràfic de Catalunya del 
2011 ençà
Tram. 314-07954/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat que hi hagi consens polític, social i científic per 
a reformar les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
Tram. 314-07955/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
consultes fetes prèviament a la creació del comitè d’experts 
per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i ur-
banisme
Tram. 314-07956/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a designar els membres del comitè d’experts 
per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i ur-
banisme
Tram. 314-07957/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
representació de les diverses sensibilitats en el comitè d’ex-
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perts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial 
i urbanisme
Tram. 314-07958/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència que els membres del comitè d’experts per a 
la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanis-
me representin un ampli consens social i polític
Tram. 314-07959/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
representativitat dels components del comitè d’experts per 
a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urba-
nisme
Tram. 314-07960/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres residencials d’acció educativa en funcionament a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07961/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la infància i a 
l’adolescència de Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07962/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció d’equipaments per a persones amb 
discapacitat que estableix el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments 
de serveis socials en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07963/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles i en 
obres en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07964/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció dels centres residencials d’acció 
educativa per a la infància que estableix el conveni de col-
laboració amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria d’equi-
paments de serveis socials en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07965/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona 
en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07966/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acolliment de Barcelona i sobre els menors que hi 
són acollits en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07967/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció de residències i centres de dia per 
a gent gran que estableix el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de ser-
veis socials en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07968/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, re-
lativa a la dependència, de la data d’entrada en vigor ençà
Tram. 314-07969/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones en llista d’espera per a accedir a una plaça de cen-
tre de dia de titularitat pública per a gent gran en data del 30 
de juny de 2013
Tram. 314-07970/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben un ajut o que estan en es-
pera de rebre’l en compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, a Barcelona en data del 30 de juny 
de 2013
Tram. 314-07971/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han mort abans de rebre la pres-
tació assignada en el pla individual d’atenció a Barcelona en 
data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07972/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les llistes d’espera per a accedir centres de dia per a perso-
nes amb discapacitat de Barcelona en data del 30 de juny 
de 2013
Tram. 314-07973/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les llistes d’espera per a accedir a residències per a perso-
nes amb discapacitat de Barcelona en data del 30 de juny 
de 2013
Tram. 314-07974/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera en els procediments dels plans indi-
viduals d’atenció en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, a Barcelona en data del 30 de juny 
de 2013
Tram. 314-07975/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben un ajut o que estan en es-
pera de rebre’l en compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, a Barcelona en data del 30 de juny 
de 2013
Tram. 314-07976/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a accedir a residències per a gent gran 
de Barcelona en data del 30 de juny del 2013
Tram. 314-07977/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca-
pacitat a Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07978/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de renda mínima d’inserció a Barcelona el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-07979/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona en 
data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07980/10
Formulació p. 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a gent gran de titularitat pú-
blica i concertades a Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07981/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que treballen als centres i equipaments 
d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona en data 
del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07982/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de discapacitats menors de seixanta-cinc anys que 
tenen un programa individual d’atenció a Barcelona en data 
del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07983/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació econòmica amb relació al conveni marc de col-
laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de ser-
veis socials
Tram. 314-07984/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats i els equipaments culturals finançats a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-07985/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de l’Ajuntament de Barcelona per a 
percebre l’1% cultural, en compliment de la Llei 22/1998, de 
la Carta Municipal de Barcelona, el primer semestre de 2013
Tram. 314-07986/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions als consorcis i fundacions culturals de Barce-
lona el 2013
Tram. 314-07987/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de la sisena hora als centres escolars de 
Barcelona
Tram. 314-07988/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Mediter-
rània, de Barcelona
Tram. 314-07989/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van assolir la graduació en edu-
cació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-07990/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 314-07991/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola dels En-
cants, de Barcelona
Tram. 314-07992/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola Bailèn, de Barcelona
Tram. 314-07993/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola La Ma-
quinista, de Barcelona
Tram. 314-07994/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Congrés 
Indians, de Barcelona
Tram. 314-07995/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Can Fa-
bra, de Barcelona
Tram. 314-07996/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres 
educatius de Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-07997/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona del curs 2012-2013
Tram. 314-07998/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica en concepte de beques de menja-
dor per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 
2012-2013
Tram. 314-07999/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment dels canvis del calendari escolar del curs 
2012-2013 en el curs 2013-2014
Tram. 314-08000/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als alumnes de les escoles de música municipals i del 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Tram. 314-08001/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports que s’han de transferir a l’Ajuntament de Barcelona 
o a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona destinats a 
les escoles de música municipals i al Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona
Tram. 314-08002/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica a les llars d’infants municipals de Bar-
celona per al curs 2012-2013 i la sobre la previsió per al curs 
2013-2014
Tram. 314-08003/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
Tram. 314-08004/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica a les escoles de música de Barcelona 
per al curs 2012-2013 i la previsió per al curs 2013-2014
Tram. 314-08005/10
Formulació p. 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres escolars que funcionen en barracons a Barcelona i 
el calendari de supressió
Tram. 314-08006/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de formació d’adults a Barcelona
Tram. 314-08007/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports pendents de transferir a l’Ajuntament de Barcelona o 
a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona destinats a les 
llars d’infants municipals
Tram. 314-08008/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Bar-
celona
Tram. 314-08009/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres educatius de primària i secundària que es preveu de 
posar en funcionament a Barcelona
Tram. 314-08010/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a 
Barcelona
Tram. 314-08011/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de ti-
tularitat de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-08012/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat 
de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-08013/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els equipaments esportius que rebran finançament per a la 
construcció o l’arranjament el 2013, a Barcelona
Tram. 314-08014/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat de les operacions de compravenda de 
solars, locals i edificis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona 
en el període 2010-2013
Tram. 314-08015/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de construcció i posada en marxa de les residències 
i dels centres de dia a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08016/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de l’aportació a l’Ajuntament 
de Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsi-
diarietat i suplència en el període 2010-2013
Tram. 314-08017/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 

l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a per-
sones amb discapacitat en el període 2010-2013
Tram. 314-08018/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció i di-
fusió de la cultura en el període 2010-2013
Tram. 314-08019/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta al barri del Carmel i als seus entorns, a Barce-
lona, en el període 2010-2013, en forma de transferències 
corrents o pagaments d’obres executades a l’Ajuntament de 
Barcelona
Tram. 314-08020/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils en el període 2010-2013
Tram. 314-08021/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barcelona en 
el període 2010-2013
Tram. 314-08022/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obligacions reconegudes amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-08023/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’atenció social 
en el període 2010-2013
Tram. 314-08024/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la cons-
trucció d’habitatges a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08025/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones en el període 2010-2013
Tram. 314-08026/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades als 
adolescents en el període 2010-2013
Tram. 314-08027/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a inversions per a Barcelona
Tram. 314-08028/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraestructures bà-
siques i transport en el període 2010-2013
Tram. 314-08029/10
Formulació p. 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat per a la construcció d’equi-
paments socials a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08030/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del tram autonòmic de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques en el període 2004-
2013
Tram. 314-08031/10
Formulació p. 100

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 2010-2013
Tram. 314-08032/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generali-
tat en el període 2010-2013
Tram. 314-08033/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i 
sobre la previsió de costos el 2012 i el 2013
Tram. 314-08034/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per als estrangers 
en el període 2010-2013
Tram. 314-08035/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a la gent gran 
en el període 2010-2013
Tram. 314-08036/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a la infància 
en el període 2010-2013
Tram. 314-08037/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08038/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques cedides a l’Ajuntament de Barcelona en el període 
2010-2013
Tram. 314-08039/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a les famílies 
en el període 2010-2013
Tram. 314-08040/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge en el 
període 2010-2013
Tram. 314-08041/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes a l’Ajuntament de Barcelona en el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08042/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes als proveïdors en el període 2010-2013
Tram. 314-08043/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
autònoms i les petites i mitjanes empreses de Barcelona que 
s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances en el període 2010-2013
Tram. 314-08044/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les rondes 
en el període 2010-2013
Tram. 314-08045/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental en el període 2010-2013
Tram. 314-08046/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels lloguers de locals i edi-
ficis ocupats per la Generalitat a Barcelona en el període 
2010-2013
Tram. 314-08047/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquida-
des, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promo-
ció de l’ocupació i el creixement empresarial en el període 
2010-2013
Tram. 314-08048/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obligacions reconegudes amb l’Ajuntament de Barcelona 
pendents de pagament dels exercicis 2013, 2012 i anteriors
Tram. 314-08049/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de millorament 
del paisatge urbà en el període 2010-2013
Tram. 314-08050/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat de les transferències i obligacions econò-
miques atorgades a l’Ajuntament de Barcelona i a les seves 
empreses, instituts i altres entitats per semestres del 2012 
al 2013
Tram. 314-08051/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de 
joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08052/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió a 
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Barcelona, en el període 2010-2012, en compliment de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08053/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Barcelona 
en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-08054/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el 
període 2010-2013
Tram. 314-08055/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències del Go-
vern de l’Estat per a projectes d’inversió a Barcelona en el 
període 2010-2013
Tram. 314-08056/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències corrents 
i de capital atorgades a l’Ajuntament de Barcelona en el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-08057/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a 
Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08058/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció del 
turisme en el període 2010-2013
Tram. 314-08059/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències de les 
institucions comunitàries europees per a projectes d’inver-
sió a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08060/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions finalistes en matèria d’atenció 
primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-08061/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques sanitàries en el 
període 2010-2013
Tram. 314-08062/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donaci-
ons a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08063/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en 
situació de pobresa extrema en el període 2010-2013
Tram. 314-08064/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajunta-
ment de Barcelona el 2013
Tram. 314-08065/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones registrades en el Registre central de 
persones assegurades del Servei Català de la Salut el 2013
Tram. 314-08066/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisions de cèdules d’habitabilitat 
fetes per l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-08067/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers 
Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-08068/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions al Servei de Detecció i Contacte de Menors 
Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-08069/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats que han estat 
presentats per a protecció a Barcelona el 2013
Tram. 314-08070/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a 
Barcelona
Tram. 314-08071/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de 
joventut el 2013
Tram. 314-08072/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la for-
mació i l’ocupació entre els joves el 2013
Tram. 314-08073/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes signats amb relació a la Borsa d’habitatge de llo-
guer per a joves de Barcelona el 2013
Tram. 314-08074/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a promoure la marca Barcelona 
en el període 2010-2013
Tram. 314-08075/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a comerços de Barcelona
Tram. 314-08076/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes als mercats de Barcelona
Tram. 314-08077/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes aixecades a comerços de Barcelona amb 
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relació al compliment de la normativa estatal d’horaris co-
mercials el 2012 i el 2013
Tram. 314-08078/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords i convenis de foment de la formació i l’ocupació sig-
nats amb l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-08079/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a empreses de Barcelona
Tram. 314-08080/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a Fira de Barcelona
Tram. 314-08081/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció de Barcelona com a destinació turística
Tram. 314-08082/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de regulació d’ocupació presentats a 
Barcelona en el període 2007-2013
Tram. 314-08083/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc de Barce-
lona Creixement el 2013
Tram. 314-08084/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients i les sancions a comerços de Barcelona del 
2007 ençà
Tram. 314-08085/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions a establiments de Barcelona per 
no retolar en català
Tram. 314-08086/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a projectes d’emprenedors a Barcelona
Tram. 314-08087/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de delictes i faltes produïts a Barcelona durant 
el 2013 que els Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-08088/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esqua-
dra a Barcelona durant el 2013
Tram. 314-08089/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic interposades pels mossos d’esquadra a Bar-
celona durant el 2013
Tram. 314-08090/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-08091/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral a la Sala de Coordinació de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra durant el 2013
Tram. 314-08092/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra per delictes, 
faltes i requeriments judicials a Barcelona el 2013
Tram. 314-08093/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han ingressat en centres peniten-
ciaris de Barcelona el 2013
Tram. 314-08094/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelo-
na el primer semestre del 2013
Tram. 314-08095/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el pri-
mer semestre del 2013
Tram. 314-08096/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tipus d’infraccions, delictes i faltes comesos a Barcelona du-
rant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08097/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per robatori al metro, als Ferrocarrils 
de la Generalitat i als tramvies metropolitans el primer se-
mestre del 2013
Tram. 314-08098/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències amb pena de treballs en benefici de la comunitat 
dictades a Barcelona el primer semestre del 2013
Tram. 314-08099/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona
Tram. 314-08100/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra amb la Guàr-
dia Urbana i amb el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-08101/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra dels districtes de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 314-08102/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades a l’Oficina d’Atenció Ciu-
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tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de 
Barcelona el primer semestre del 2013
Tram. 314-08103/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a implantar la targeta T-16
Tram. 314-08104/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes T-12 sol·licita des el primer semestre del 
2013
Tram. 314-08105/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de transports el primer semestre del 2013
Tram. 314-08106/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres per a l’arribada de la línia 9 del metro 
a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-08107/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar-
celona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-08108/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a l’adaptació de les instal·lacions del metro a 
les persones amb mobilitat reduïda fetes el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08109/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives al servei del tramvia metropolità du-
rant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08110/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives als Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08111/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions fermes per excés de velocitat a les rondes de 
Barcelona durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08112/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis econòmics relatius al transport públic fets el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08113/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències en el servei del tramvia metropo-
lità durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08114/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els accidents i les incidències a les línies dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08115/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el consum d’aigua a Barcelona durant el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08116/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incidències a causa de la contaminació olfactiva a 
Barcelona durant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08117/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
emissions de contaminants a l’atmosfera de Barcelona du-
rant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08118/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació lluminosa a l’àrea metropolitana de Barcelona 
durant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08119/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de Barce-
lona durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08120/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació acústica a Barcelona durant el primer semes-
tre del 2013
Tram. 314-08121/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Ca-
talunya que han operat a Barcelona el primer semestre del 2013
Tram. 314-08122/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a la neteja de les aigües contaminades per 
trihalometans durant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08123/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques de l’Agència Catalana de l’Aigua a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona durant el 2012 i el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08124/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recollida selectiva a Barcelona durant el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08125/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de residus tecnològics a Barcelona durant el 2012 i 
el primer semestre del 2013
Tram. 314-08126/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius que s’han adherit al programa 
Escoles Verdes el primer semestre del 2013
Tram. 314-08127/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat radioelèctric de Barcelona durant el 2012 i el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08128/10
Formulació p. 133
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a millorar les infraestructures i els serveis 
municipals als barris de Collserola durant el 2012 i el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08129/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el control de qualitat de l’aigua de les platges de Barcelona
Tram. 314-08130/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament de la dessalinitzadora del Prat de Llobregat i 
sobre la previsió per a construir-ne de noves
Tram. 314-08131/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres sociosanitaris previstos en el 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2008-2015 i sobre les partides pressu-
postàries assignades a cada projecte
Tram. 314-08132/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres d’atenció primària previstos 
en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-08133/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Bar-
celona
Tram. 314-08134/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres d’atenció primària previstos 
en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-08135/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels equipaments hospitalaris previstos 
en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 2003-2007 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-08136/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’atenció primària de la ciutat de Bar-
celona
Tram. 314-08137/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres de salut mental previstos en 
el Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2003-2007, sobre les partides pressu-
postàries assignades a cada projecte i el cost dels equipa-
ments finalitzats
Tram. 314-08138/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl
Tram. 314-08139/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat fe-
tes per l’Ajuntament de Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-08140/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-08141/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació feta a l’àrea extraordinària de rehabilitació inte-
gral del barri del Carmel, de Barcelona, del 2005 ençà
Tram. 314-08142/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’inici i finalització de la promoció de l’Institut Català 
del Sòl a la Colònia Castells de Barcelona
Tram. 314-08143/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis privats de Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-08144/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl 
del 2010 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-08145/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del projecte i l’inici de les obres de soterrament de 
l’estació d’autobusos de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-08146/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits de l’Institut Català del Sòl de-
socupats a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-08147/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de promocions d’habitatge protegit de l’Institut Ca-
talà del Sòl finalitzades en el període 2010-2013
Tram. 314-08148/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llicències d’obres atorgades per a promocions 
d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl en el període 
2010-2013
Tram. 314-08149/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2006 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08150/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08151/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
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ra del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-08152/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08153/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Besòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris
Tram. 314-08154/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió en transferències o pagament d’obres executades a 
l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA, a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-08155/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de millorament de l’accessibilitat 
de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació 
d’Urquinaona
Tram. 314-08156/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-08157/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Bordeta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-08158/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la convo-
catòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-08159/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, acollit a la convo-
catòria del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-08160/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-08161/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures de GISA a Barce-

lona en data del 30 de juny de 2013 i la previsió d’execució 
per al 2014
Tram. 314-08162/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de construcció d’habitatges de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-08163/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
solars que l’Institut Català del Sòl té en propietat i cedits a 
Barcelona
Tram. 314-08164/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals per a la promoció d’habitatges protegits 
de l’Institut Català del Sòl es troben desocupats a Barcelona 
en el període 2011-2013
Tram. 314-08165/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies es-
tructurals, a Barcelona, en el període 2012-2013
Tram. 314-08166/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica als consorcis d’educació, d’habitat-
ge, de serveis socials, sanitari i a l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona el 2011
Tram. 314-08167/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica als consorcis d’educació, d’habitat-
ge, de serveis socials, sanitari i a l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona el 2012
Tram. 314-08168/10
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els compromisos d’inversions del 2009 ençà i el deute amb 
proveïdors, centres sanitaris, centres educatius, farmàcies, 
entitats del tercer sector social i ens locals
Tram. 314-08178/10
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la qualitat de l’aigua de la platja de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-08179/10
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajust pressupostari al Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 314-08180/10
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els professors que ha perdut l’escola pública del 2010 ençà
Tram. 314-08181/10
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la pèrdua de professors a l’escola pública
Tram. 314-08182/10
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de professors a l’escola privada con-
certada del 2010 ençà
Tram. 314-08183/10
Formulació p. 151
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
bloqueig de la negociació del conveni col·lectiu d’Unilever 
Espanya, SA, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-08184/10
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de les obres al barri de Gràcia de Sabadell del 
projecte de perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08185/10
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que estarà en funcionament el traçat provisional de 
Ferrocarrils de la Generalitat entre Sabadell-Estació i Saba-
dell-Rambla
Tram. 314-08186/10
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
soterrament de la via ferroviària al pas pel barri de Gràcia de 
Sabadell
Tram. 314-08187/10
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interrupció de la circulació de trens entre Sabadell-Estació i 
Sabadell-Rambla
Tram. 314-08188/10
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment del calendari previst de les obres de perllonga-
ment de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
Tram. 314-08189/10
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’anticonceptius orals exclosos del finançament pú-
blic pel Ministeri de Sanitat
Tram. 314-08190/10
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
anticonceptius orals finançats
Tram. 314-08191/10
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni del sector sanitari concertat
Tram. 314-08192/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en 
Salut amb relació a l’exclusió d’alguns anticonceptius del fi-
nançament públic
Tram. 314-08193/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
consultes externes d’oftalmologia en els centres del Siscat 
en el període 2010-2012
Tram. 314-08194/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de diagnòstics oculars en l’atenció primària i hospi-
talària en el període 2010-2012
Tram. 314-08195/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’urgències oftalmològiques en l’atenció primària i 
hospitalària en el període 2010-2012
Tram. 314-08196/10
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’oftalmòlegs, optometristes i infermeres del servei 
d’oftalmologia als centres del Siscat en el període 2010-2012
Tram. 314-08197/10
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dispositius del servei d’urgències oftalmològiques del siste-
ma sanitari públic
Tram. 314-08198/10
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions quirúrgiques oftalmològiques en 
el període 2010-2012
Tram. 314-08199/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments amb laserteràpia per patologies of-
talmològiques en el període 2010-2012
Tram. 314-08200/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de prescripcions mèdiques en el sistema sanitari 
públic per al tractament de la degeneració macular
Tram. 314-08201/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del codi infart per regions sanitàries i centres
Tram. 314-08202/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del codi ictus per regions sanitàries i centres
Tram. 314-08203/10
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades d’assegurança doble de les entitats d’assegurances 
lliures d’assistència sanitària corresponents al 2012
Tram. 314-08204/10
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de les especialitats mèdiques del CAP Roger 
de Flor, de Barcelona
Tram. 314-08205/10
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació dels criteris per a establir la plantilla del perso-
nal de neteja a les llars d’infants
Tram. 314-08206/10
Formulació p. 158

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

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 la retransmissió del Concert per la Llibertat 
i el cost del desplegament de mitjans tècnics, humans i ma-
terials de Televisió de Catalunya
Tram. 325-00054/10
Formulació p. 159

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la participació de polítics en programes de 
Catalunya Ràdio el primer semestre del 2013
Tram. 325-00055/10
Formulació p. 159
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes als regidors i l’alcalde 
de Barcelona en el programa Divendres de TV3 el primer se-
mestre del 2013
Tram. 325-00056/10
Formulació p. 159

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes als regidors i l’alcalde 
de Barcelona a TV3 el primer semestre del 2013
Tram. 325-00057/10
Formulació p. 160

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes als regidors i l’al-
calde de Barcelona a Catalunya Ràdio el primer semestre 
del 2013
Tram. 325-00058/10
Formulació p. 160

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes als regidors i l’alcalde 

de Barcelona en el programa Els matins de TV3 el primer 
semestre del 2013
Tram. 325-00059/10
Formulació p. 160

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes als regidors i l’alcalde 
de Barcelona en el programa El matí de Catalunya Ràdio el 
primer semestre del 2013
Tram. 325-00060/10
Formulació p. 161

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els polítics que han participat en progra-
mes de Televisió de Catalunya el primer semestre del 2013
Tram. 325-00061/10
Formulació p. 161

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les aparicions dels representants del Par-
tit Popular de Catalunya a TV3 el primer semestre del 2013
Tram. 325-00063/10
Formulació p. 161
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’atorgament del tercer grau pe
nitenciari a dos expresidents de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 310-00120/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política de direcció del presi
dent i del vicepresident de Transports Me
tropolitans de Barcelona
Tram. 310-00121/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la presentació dels pressupos
tos de la Generalitat del 2013 i del 2014
Tram. 310-00122/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el futur de l’Hospital de Vila
decans
Tram. 310-00123/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a millorar el ni
vell d’anglès als centres docents
Tram. 310-00124/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions per a garantir l’ali
mentació i la igualtat d’oportunitats en el 
lleure dels infants
Tram. 310-00125/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures previstes davant 
l’extinció de convenis a causa de la reforma 
laboral
Tram. 310-00126/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la distribució dels recursos de la 
política agrària comuna
Tram. 310-00127/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’inici de les obres d’adaptació 
dels accessos de l’estació Rambla Just Oli
veras de la línia 1 del metro
Tram. 310-00128/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el procés de canvi de grau pe
nitenciari dels antics gestors de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 310-00129/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats legislatives en ma
tèria d’ocupació
Tram. 310-00130/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la presentació dels pressupos
tos de la Generalitat
Tram. 310-00131/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre l’assumpció 
de responsabilitats polítiques pel cas Palau
Tram. 317-00071/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la seva auto
ritat per a liderar la lluita contra la corrupció
Tram. 317-00072/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la impunitat 
de la corrupció
Tram. 317-00073/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre el seu dar
rer viatge al Brasil amb relació als objectius 
que s’havia fixat
Tram. 317-00074/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la transpa
rència del Govern i de Convergència Demo
cràtica de Catalunya
Tram. 317-00075/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre el cas Palau 
i el finançament de Convergència Democrà
tica de Catalunya
Tram. 317-00076/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
l’actual període de sessions
Tram. 317-00077/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la vacuna contra el virus del 
papil·loma humà del 2008 al 2012
Tram. 314-01571/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01571/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la vacuna contra el virus del papil·loma humà 
del 2008 al 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les ini-
ciatives parlamentàries amb NT 314-01571/10 a 314-
01582/10 i 314-01622/10 es responen de forma conjunta.

Pràcticament totes les avaluacions econòmiques indi-
quen que la vacunació contra el virus del papil·loma 
humà (VPH) en països desenvolupats és cost-efectiva 
en noies pre-adolescents. En l’article publicat a la re-
vista European Journal Cancer (2010, 46(16): 2973-
85) es prediu que a Espanya s’evitarà un cas de càn-
cer de coll d’úter vacunant 198 d’aquestes joves i una 
mort vacunant-ne a 287, assumint un 90% de cobertu-
ra de la vacunació i una eficàcia del 100% pels tipus 
de VPH16/18 amb protecció de per vida. Aquesta in-
tervenció, acompanyada de cribratge a les dones cada 
5 anys, és cost-efectiva sempre que la cobertura del 
cribratge sigui superior al 80%.

A Catalunya, es realitza en el sistema públic una mit-
jana de 285.000 citologies anuals, el que representa-
ria un acumulat de gairebé 1,5 milió de citologies i un 
acumulat de 1.915 casos en aquest període de temps 
(2008-2012). Les dades de l’Enquesta de Salut de Ca-
talunya 2011 indiquen que el 60,1% de les dones de 
15 anys o més es fan regularment una citologia. En 
el grup d’edat del 30 a 59 anys, aquest xifra se situa 
al voltant del 80%. S’estima, a partir dels registres de 
càncer de Tarragona i Girona, que a Catalunya es di-
agnostiquen anualment 383 casos nous de càncer de 
coll uterí. La supervivència a 5 anys per aquest tumor 
és del 75,3%.

El Departament de Salut va dissenyar i editar materi-
al educatiu destinat a informar a la població general 
sobre el càncer de coll uterí i la importància de la se-
va prevenció. Es van editar dos tipus de tríptics infor-
matius per a dones, un amb la informació general so-

bre el cribratge (incloent informació del VPH i la seva 
prevenció i l’ús de la citologia) anomenat El càncer de 
coll uterí es pot prevenir: informa’t depèn de tu, i un 
altre més específic sobre el seguiment davant un re-
sultat anormal de citologia que inclou informació dels 
diferents resultats citològics, així com dels diferents 
procediments de seguiment d’aquests resultats. Tam-
bé, es van editar cartells d’informació general sobre 
el cribratge de càncer de coll uterí. Durant el període 
2006-2011 s’han distribuït un total de 440.550 tríptics, 
151.050 tríptics amb informació de resultat anòmal de 
la citologia i 2.824 pòsters entre la població general 
mitjançant els centres d’atenció primària i centres per 
l’atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona.

A més, com a mesura de reforç per millorar i  ampliar 
la informació a la població general es van editar i 
distribuir 100.000 llibrets amb informació més exten-
sa sobre el cribratge, la infecció per VPH i les vacu-
nes contra el VPH. Així mateix, es van realitzar di-
verses xerrades per a dones i joves en associacions de 
dones, casals, i escoles de secundària.

També es van organitzar i elaborar els continguts 
d’unes emissions de ràdio anomenades Projecte de di-
fusió sobre el VPH, càncer de coll uterí i prevenció que 
es van emetre a Onda Rambla en el programa Salut i 
Qualitat de Vida.

També s’han realitzat accions adreçades a la població 
i adolescents, amb l’objectiu d’informar i conscienciar 
als joves sobre la importància de la prevenció i diag-
nòstic precoç del càncer de coll uterí, així com a apro-
par-los a la recerca i el coneixement científic.

A mes, s’ha realitzat un curs virtual anomenat Cribrat-
ge del càncer de coll uterí a l’atenció primària i vacu-
nes contra el VPH a Catalunya, dirigit a tot el personal 
implicat en les activitats preventives del càncer de coll 
d’úter. Aquest curs, format per dos mòduls, constitu-
eix una eina teòrica i pràctica per facilitar l’adquisició 
dels continguts del Protocol de cribratge i la informa-
ció sobre la vacuna contra el VPH. Fins ara, s’han dut 
a terme dues edicions: en la primera varen participar 
un total de 1.137 professionals i, actualment, s’està du-
ent a terme la segona edició després d’haver actualit-
zat, revisat i ampliat tots els continguts de la prime-
ra edició. El curs està acreditat pel Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada amb 2,2 crèdits.

Les vacunes contra el virus del papil·loma humà van ser 
comercialitzades a Espanya durant l’any 2007. La in-
corporació de la vacunació contra el virus del papil·loma 
humà es va fer seguint les decisions del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud on es va acor-
dar, per unanimitat, la inclusió de la vacuna contra el vi-
rus del papil·loma humà en el calendari de vacunacions 
de l’SNS. L’acord especificava que la vacuna s’admi-
nistraria a les noies, en una única cohort seleccionada 
entre els 11 i els 14 anys d’edat. A Catalunya es va 
decidir vacunar a l’àmbit escolar a les noies que cursen 
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sisè de primària, habitualment entre 11-12 anys. Aques-
ta decisió es va prendre per diversos motius:

– Als 11 o 12 anys pràcticament cap noia ha iniciat re-
lacions sexuals, i per tant l’efectivitat de la vacunació 
és màxima.

– A més, es pot garantir una elevada cobertura vacu-
nal, ja que la que s’assoleix en aquest curs és superior 
a la que s’aconsegueix en edats superiors.

– Per procedir a la vacunació, es fan servir els recursos 
logístics i sanitaris que ja estan implementats per rea-
litzar la vacunació contra les hepatitis A i B.

Com totes les vacunacions a l’Estat espanyol, no és 
obligatòria. A través de l’escola, els pares i mares re-
ben una carta informativa amb consentiment que han 
de signar si accepten la vacunació.

El cost global de la vacuna contra el virus del papil-
loma humà i el nombre de vacunacions del període 
2008 al 2013 es detallen en l’annex. Segons la infor-
mació del Ministerio de Sanidad, les cobertures a Ca-
talunya són de les més altes a Espanya (84,3% l’any 
2012).

Des que es va iniciar l’aplicació l’any 2008, el nombre 
de sospites de reaccions adverses a la vacuna del papil-
loma és de 60. Una persona pot tenir més d’una reac-
ció, i així el nombre de persones afectades en aquest 
període ha estat de 45, aproximadament 6 declaraci-
ons per any.

Cal destacar que totes s’han resolt satisfactòriament. 
La febre i les reaccions locals que pot produir qual-
sevol vacuna, s’han presentat en 15 ocasions (33% 
dels casos). 23 individus (51%) van tenir quadres re-
lacionats amb lipotímies o marejos, molt freqüents en 
aquest tipus de tractaments parenterals; 5 casos (11%) 
han tingut algun tipus de resposta al·lèrgica (urticària 
2; angioedema 1 i Rash 2). En una ocasió es va decla-
rar una adenopatia i, en una altra, un cas d’artràlgia.

Els estudis fets amb relació als efectes secundaris de 
la vacuna contra el virus del papil·loma humà i la in-
formació facilitada als pares es relacionen en l’annex.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vacunacions contra el 
virus del papil·loma humà del 2008 al 2012
Tram. 314-01572/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost global del programa de vacu
nació contra el virus del papil·loma humà del 
2008 al 2012
Tram. 314-01573/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos de càncer de cèrvix diag
nosticats el 2011 i el 2012
Tram. 314-01574/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos de reaccions adverses atri
buïdes a la vacuna contra el virus del papil
loma humà
Tram. 314-01575/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis fets amb relació als efec
tes secundaris de la vacuna contra el virus 
del papil·loma humà
Tram. 314-01576/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre el cost i l’efectivitat 
de la vacuna contra el virus del papil·loma 
humà
Tram. 314-01577/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada als pares de 
les noies que han estat vacunades contra el 
virus del papil·loma humà
Tram. 314-01578/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada als pares amb 
relació als efectes secundaris de la vacuna 
contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01579/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de proves de Papanicolau 
fetes i el nombre de càncers de cèrvix diag
nosticats del 2008 ençà
Tram. 314-01580/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de casos de càncer de 
cèrvix diagnosticats i guarits
Tram. 314-01581/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les campanyes informatives impulsa
des pel Departament de Salut per a promou
re la citologia vaginal
Tram. 314-01582/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de serveis de cirurgia ur
gent, oncològica, cardíaca i programada a 
la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública el 
2010, el 2011 i el 2012
Tram. 314-01612/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les afirmacions relatives a l’impacte 
de la vacuna contra el virus del papil·loma 
humà en la reducció dels casos de càncer 
de cèrvix
Tram. 314-01622/10

Resposta del Govern
Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients que han estat 
més de sis mesos per a ésser intervinguts 
en el període 20092012
Tram. 314-01700/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació del temps mitjà d’espera 
per a les intervencions quirúrgiques, d’acord 
amb el Reial decret 605/2003
Tram. 314-01701/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01701/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la publicació del temps mitjà d’espera per a les in-
tervencions quirúrgiques, d’acord amb el Reial decret 
605/2003

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives amb NT 314-01700/10 a NT 314-01712, NT 
314-01715, NT 314-01716, NT 314-01722/10 i NT 314-
01612/10 es responen conjuntament.

La informació relativa a llistes d’espera dels catorze 
procediments quirúrgics garantits està disponible al 
web del CatSalut:

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=b47c11bb652ba310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextchanel=b47c11bb652ba310VgnVCM20
00009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Cal dir que d’acord amb l’Annex II, apartat 2n) del 
Reial Decret 605/2003, de 23 de maig, es defineixen 
els pacients en espera estructural com aquells pacients 
que estan en situació de ser intervinguts quirúrgica-
ment i pateixen una espera atribuïble a l’organització 
i als recursos disponibles. Només resten exclosos els 
pacients que accepten la demora per lliure elecció del 
centre o els que ajornen la intervenció per problemes 
mèdics o personals sobrevinguts.

Per tant, en el cas de Catalunya, la llista d’espera es-
tructural correspon a la totalitat dels pacients que 
estan d’alta en la llista d’espera i els seus temps d’espe-
ra ja es fan públics periòdicament.

Així mateix, en la Disposició addicional segona, el Re-
ial decret indica que «Las definiciones y criterios con-
tenidos en los anexos de este Real Decreto se estable-
cen únicamente a los efectos de los datos que forman 
parte del Registro del Sistema Nacional de Salud». Ca-
talunya envia puntualment les dades necessàries per a 
la construcció dels indicadors del Registre del Sistema 
Nacional de Salut.

Respecte als temps mitjos d’espera dels pacients que 
rebutgen un centre alternatiu, aquesta informació no 
està recollida a l’aplicatiu de llistes d’espera.

El Decret 354/2002, de 24 de desembre, estableix a 
l’article 7 «Pèrdua del dret al termini màxim d’accés» 
que «La no-acceptació de la derivació a un altre hos-
pital de la XHUP, llevat que el CatSalut determini que 
hi ha una causa justificada, suposa la renúncia de les 
persones usuàries a la possibilitat d’accedir a càrrec 
del CatSalut a un centre no inclòs en la XHUP».

S’entén que la persona que rebutja la derivació a un 
altre centre està disposada a esperar per sobre del ter-
mini de garantia per a ser intervinguda en el mateix 
centre d’origen.

Pel que fa a la resta de procediments quirúrgics no ga-
rantits, en aquests moments s’està treballant en el pro-
cés de validació de les dades disponibles, facilitades 
pels propis centres hospitalaris, i està previst publicar 
també en breu tot aquesta informació al web del Ser-
vei Català de la Salut.

Barcelona, 10 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera per a les inter
vencions quirúrgiques en el període 20092012
Tram. 314-01702/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació del temps mitjà d’espera 
després d’haver rebutjat un centre alternatiu
Tram. 314-01703/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera després d’ha
ver rebutjat un centre alternatiu en el perío
de 20092012
Tram. 314-01704/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca d’informació relativa al re
gistre de pacients pendents d’intervencions 
quirúrgiques
Tram. 314-01705/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients pendents d’in
tervenció quirúrgica registrats en el període 
20092012
Tram. 314-01706/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comptabilització de les altes del 
registre de pacients pendents d’intervenció 
quirúrgica
Tram. 314-01707/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’altes del registre de paci
ents pendents d’intervenció quirúrgica en el 
període 20092012
Tram. 314-01708/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació de la distribució de pa
cients pendents d’intervenció quirúrgica per 
trams d’espera
Tram. 314-01709/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera de pacients pendents 
d’intervenció quirúrgica per trams d’espera 
en el període 20092012
Tram. 314-01710/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació del temps de demora 
mitjana prospectiva per a absorbir els pa
cients pendents d’intervenció quirúrgica, 
d’acord amb el Reial decret 605/2003
Tram. 314-01711/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps de demora mitjana prospec
tiva per a intervencions quirúrgiques en el 
període 20092012
Tram. 314-01712/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació de les llistes d’espera 
per a cirurgia cardíaca valvular i cirurgia car
díaca coronària
Tram. 314-01715/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a cirurgia cardí
aca valvular i cirurgia cardíaca coronària en 
el període 20092012
Tram. 314-01716/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera dels procediments 
quirúrgics no garantits
Tram. 314-01722/10

Resposta del Govern
Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01701/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els hospitals de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública que cobren taxes per la 
dispensació de proves diagnòstiques en su
port digital
Tram. 314-02045/10

Resposta del Govern
Reg. 27901 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02045/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública que cobren taxes per la dispensació de proves 
diagnòstiques en suport digital

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La història clínica compartida a Catalunya (HC3) és la 
història electrònica que agrupa el conjunt de documents 
que contenen dades i informació rellevant sobre la si-
tuació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés 
assistencial. La seva implantació ha permès disminuir 
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la duplicació de proves diagnòstiques innecessàries i les 
peticions de dispensació de les mateixes en suport digi-
tal, donat que les proves resten accessibles als centres 
sanitaris de la xarxa d’assistència pública de Catalunya.

Per aquest motiu, la majoria de centres de la XHUP no 
han establert taxes per a la dispensació de proves diag-
nòstiques en suport digital. Habitualment tampoc s’apli-
quen taxes quan les proves són necessàries per asse-
gurar la continuïtat assistencial, peticions degudament 
acreditada d’organismes oficials o per segons opinions.

Els centres de l’ICS apliquen l’Ordre SLT/42/2012, de 
24 de febrer, per la qual es regulen els supòsits i con-
ceptes facturables i s’aproven els preus públics corres-
ponents als serveis que presta l’Institut Català de la 
Salut, revisats per la Resolució 359/2013, de 13 de fe-
brer, del Director Gerent de l’ICS.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació de les inversions del 
Consorci Salut Mar per a l’Hospital del Mar, 
de Barcelona, per al període 20132018
Tram. 314-02046/10

Resposta del Govern
Reg. 28734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02046/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la planificació de les inversions del Consorci Salut 
Mar per a l’Hospital del Mar, de Barcelona, per al pe-
ríode 2013-2018

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Departament de Salut, a través del CatSalut, ha finan-
çat la fase I de l’ampliació de l’Hospital del Mar, consis-
tent en la construcció del cos de l’edifici de l’ampliació.

La fase II de l’ampliació, consistent en la finalització 
de l’Edifici I, requereix una inversió de 35 milions 
d’euros, hores d’ara pendent de concretar la fórmula 
per al seu finançament i calendari d’execució.

Barcelona, 5 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment d’un tracte igualita
ri entre els usuaris de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 314-02051/10

Resposta del Govern
Reg. 27902 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02051/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment d’un tracte igualitari entre els usuaris 
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El CatSalut, a través dels convenis o contractes de 
prestació de serveis sanitaris, estableix amb els prove-
ïdors la contractació d’una determinada activitat sani-
tària a desenvolupar per a la xarxa pública.

Algunes entitats proveïdores, d’acord amb la seva na-
turalesa jurídica i en l’àmbit de la seva autonomia de 
gestió, poden prestar serveis per a pacients privats tot 
respectant el compliment del contracte amb el CatSa-
lut. Per a garantir el desenvolupament de les dues ac-
tivitats assegurant l’equitat s’han establert, per a cada 
proveïdor, els mecanismes de control escaients. Així 
es poden destacar, entre d’altres:

– Oferta de serveis privats diferenciada de la cartera 
de serveis contractada pel CatSalut.

– Revisió, cas per cas, per òrgans específics, prèvia a 
l’aprovació d’accés a l’assistència privada.

– Limitació del dret a l’atenció privada en el centre 
on el pacient rep assistència sota contractació amb el 
CatSalut.

– Establiment de circuits assistencials diferenciats 
sense possibilitat d’intercanvi.

– Establiment d’un contracte assistencial amb el paci-
ent amb renúncia voluntària d’aquest als serveis públics.

– Establiment de codis ètics recollint els procediments 
vinculats amb la pràctica privada.

– Establiment d’auditories internes per valorar el se-
guiment dels protocols de coexistència de l’activitat 
pública i privada.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els hospitals i centres sanitaris pú
blics que ofereixen serveis o complements 
sanitaris de pagament
Tram. 314-02067/10

Resposta del Govern
Reg. 27903 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02067/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els hospitals i centres sanitaris públics que ofereixen 
serveis o complements sanitaris de pagament

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les entitats proveïdores, en l’àmbit de la seva autono-
mia de gestió, poden oferir serveis o complements no 
sanitaris amb pagament (habitacions individuals, ca-
dires o llits per acompanyants, servei de podologia, 
perruqueria, televisió, etc...) d’acord amb les tarifes 
aprovades pels seus òrgans de direcció.

En cap cas s’estableix com a servei complementari el 
pagament de pròtesis per avançar intervencions o 
el pagament del manteniment del pacient.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contactes dels ciuta
dans amb el sistema sanitari públic entre el 
2003 i el 2012
Tram. 314-02068/10

Resposta del Govern
Reg. 27905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02068/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de contactes dels ciutadans amb el sistema 
sanitari públic entre el 2003 i el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les dades sobre l’activitat de la xarxa sanitària pública 
i, per tant, del nombre de contactes dels ciutadans amb 
el conjunt del sistema sanitari públic es troben publi-
cades a les memòries anuals del CatSalut, disponibles 
a la seva pàgina web:

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el cost econòmic anual del servei 
d’urgències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 314-02076/10

Resposta del Govern
Reg. 28735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02076/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost econòmic anual del servei d’urgències noctur-
nes del CAP La Garriga

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Albert Rivera Díaz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

A partir del 2 d’abril de 2013, en l’horari de menys 
activitat assistencial, de 24h a 8h del matí, en el Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP) La Garriga s’ha posat 
en funcionament el nou sistema de treball en xarxa 
amb diversos equips d’atenció domiciliària per donar 
cobertura al territori i ser més eficients. Per tant, en 
aquests moments l’únic que ha variat és que, quan un 
ciutadà necessita una atenció urgent però no hospitalà-
ria, s’envia un equip d’atenció domiciliària en lloc de 
fer traslladar el ciutadà al CAP pels seus propis mit-
jans. Aquest model assegura una millor atenció a les 
necessitats de cada cas i evita, sobretot en les persones 
grans i sense mitjans per traslladar-se, els desplaça-
ments en horari nocturn.

Els equips d’atenció domiciliària disposen de cotxe 
amb desfibril·lador i ordinador amb connexió a la his-
tòria clínica del pacient i de medicació per a la primera 
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presa, per tal que els ciutadans no s’hagin de desplaçar 
a la farmàcia a buscar la medicació fins al dia següent. 
Cada equip està format per un/a metge/essa de família 
i un infermer/a.

El cost econòmic anual del servei d’urgències noctur-
nes del CAP La Garriga abans de la reorganització era 
de 135.099€ i, actualment, amb la nova organització 
aquest import està inclòs en els equips d’atenció domi-
ciliària del Vallès Oriental, la qual cosa significa una 
millora de la qualitat en l’assistència de l’atenció urgent.

Barcelona, 5 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a l’elaboració del pro
jecte definitiu i l’inici de les obres de l’Hospi
tal de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02194/10

Resposta del Govern
Reg. 28736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02194/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari per a l’elaboració del projecte definitiu i 
l’inici de les obres de l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Eva Granados 
Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

El Pla d’inversions del Departament de Salut - CatSa-
lut preveu importants actuacions d’ampliació i millora 
de l’Hospital de Viladecans, que s’han anat executant 
els darrers anys. Després de dur a terme l’ampliació de 
l’edifici d’urgències i del servei de consultes externes, 
l’any 2010 es va posar en funcionament l’extensió del 
bloc quirúrgic de cirurgia major ambulatòria (CMA) 
i una nova unitat d’hospitalització, amb una inversió 
total de 4,9 milions d’euros. Darrerament, el mes de 
setembre de 2012 es van posar en funcionament dos 
nous quiròfans, que van substituir antics quiròfans.

Pel que fa a l’actuació de la futura ampliació de l’ac-
tual hospital, s’està treballant en el seu replantejament 
funcional d’acord amb els recursos existents en el ter-
ritori de la comarca del Baix Llobregat.

En l’actual context pressupostari i d’acord amb les di-
rectrius que estableix el Pla de salut, el Departament 
de Salut està revisant els dispositius sanitaris projec-
tats a Catalunya per ajustar els plans funcionals de les 
noves inversions a les necessitats efectives de cada ter-
ritori. Cal tenir present que en els darrers anys s’ha 
consolidat una important oferta sanitària en aquestes 
comarques, amb actuacions com la renovació i ampli-
ació de les consultes externes i l’àrea ambulatòria de 
l’Hospital de Bellvitge o la posada en funcionament 
de l’Hospital Moisès Broggi a Sant Joan Despí i del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat.

La reordenació de l’atenció sanitària del Baix Llobre-
gat Centre - Litoral i l’Hospitalet de Llobregat s’em-
marca, d’aquesta manera, en el Pla de salut de Catalu-
nya 2011-2015, instrument estratègic del Departament 
de Salut per a la transformació del model d’assistència 
sanitària, que posa com a nucli del sistema un ciutadà 
més protagonista i que persegueix una atenció sani-
tària més integrada, de màxima qualitat i sostenible.

Per tal d’aplicar i fer operatives les línies d’actuació 
del Pla de salut a nivell de Catalunya s’impulsen les re-
ordenacions assistencials territorials entre les quals hi 
ha la del Baix Llobregat Centre - Litoral i l’Hospitalet 
de Llobregat.

El Sector Sanitari Baix Llobregat Centre - Litoral 
i l’Hospitalet de Llobregat atén una població de re-
ferència de 940.869 habitants; compta amb 42 àrees 
bàsiques de salut (ABS) que presten atenció primària 
i comunitària i, pel que fa a l’atenció especialitzada, 
concentra 5 hospitals generals: l’Hospital Universita-
ri de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans, l’Hospital 
de Sant Boi - Hospital del Parc Sanitari de Sant Joan de 
Déu, l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i 
l’Hospital General de l’Hospitalet, i 2 hospitals mo-
nogràfics: l’Institut Català d’Oncologia i l’Hospital de 
Sant Joan de Déu d’Esplugues per a l’atenció pedià-
trica. Els set hospitals, independentment del proveïdor 
que els gestionen, formen part de la xarxa hospitalària 
d’utilització pública (XHUP).

La reordenació assistencial territorial del Baix Llobre-
gat Centre - Litoral i l’Hospitalet de Llobregat es plan-
teja per aconseguir un doble objectiu: millorar la qua-
litat de l’atenció i, alhora, millorar l’eficiència en la 
prestació dels serveis assistencials. Un dels eixos prin-
cipals d’aquesta reordenació és l’adequació i ordena-
ció de la cartera de l’atenció especialitzada que perse-
gueix que l’atenció es presti amb més qualitat i en els 
serveis més idonis a través d’uns dispositius comple-
mentaris, a fi d’evitar duplicitats i potenciar l’activitat 
mèdica i quirúrgica de major complexitat, és a dir, el 
terciarisme.

Aquesta reordenació en els municipis de Viladecans, 
Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat i Be-
gues potenciarà en les 7 ABS el paper de l’Hospital 
de Viladecans com a hospital general bàsic, tal com 
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ha estat des de la seva posada en funcionament, alho-
ra que s’establiran les aliances estratègiques i de co-
ordinació per a l’atenció als malats amb l’Hospital de 
Sant Boi - Hospital General - Parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu i l’Hospital Universitari de Bellvitge que 
atendrà la patologia de major complexitat (alta espe-
cialització).

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les notificacions de reducció pressu
postària del Departament de Salut i del Cat
Salut als centres del Siscat del 2010 ençà
Tram. 314-02269/10

Resposta del Govern
Reg. 28737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02269/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les notificacions de reducció pressupostària del Depar-
tament de Salut i del CatSalut als centres del Siscat del 
2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La notificació a les empreses s’ha fet mitjançant la pu-
blicació al DOGC de les tarifes màximes dels serveis 
per al 2013, aprovades prèviament pel comitè de direc-
ció del CatSalut el dia 16 de maig:

– Ordre SLT/100/2013, de 24 de maig, per la qual s’es-
tableixen per a l’any 2013 les tarifes màximes dels ser-
veis d’atenció integral a l’acondroplàsia, altres displà-
sies i altres trastorns del creixement que contracti el 
Servei Català de la Salut.

– Ordre SLT/101/2013, de 24 de maig, per la qual s’es-
tableixen per a l’any 2013 les tarifes màximes dels ser-
veis d’assistència integrada de pacients susceptibles de 
malaltia al·lergològica que contracti el Servei Català 
de la Salut.

– Ordre SLT/102/2013, de 24 de maig, per la qual s’es-
tableixen per a l’any 2013 les tarifes màximes dels ser-
veis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sa-
nitaris que contracti el Servei Català de la Salut.

– Ordre SLT/103/2013, de 24 de maig, per la qual s’es-
tableix per a l’any 2013 la tarifa màxima dels serveis 
de litotrípsia que contracti el Servei Català de la Salut.

– Ordre SLT/104/2013, de 24 de maig, per la qual s’es-
tableixen per a l’any 2013 les tarifes màximes dels 
tractaments de medicina nuclear que contracti el Ser-
vei Català de la Salut.

– Ordre SLT/105/2013, de 24 de maig, per la qual s’es-
tableixen per a l’any 2013 les tarifes màximes de de-
terminades tècniques de teràpia respiratòria domici-
liària que contracti el Servei Català de la Salut.

– Ordre SLT/106/2013, de 24 de maig, per la qual 
es determinen per a l’any 2013 els preus unitaris i la 
resta de valors a què es refereix l’article 5 del Decret 
170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema 
de pagament de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei 
Català de la Salut.

– Ordre SLT/107/2013, de 24 de maig, per la qual s’es-
tableixen per a l’any 2013 les tarifes màximes dels ser-
veis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domi-
ciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de 
la Salut.

Al mateix Comitè de Direcció es va informar als re-
presentants de les patronals de les entitats proveïdores.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels alumnes de primària 
de les urbanitzacions de Can Fosalba i Serra 
Alta, d’Hostalets de Pierola (Anoia)
Tram. 314-02339/10

Resposta del Govern
Reg. 28643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02339/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació dels alumnes de primària de les urbanitza-
cions de Can Fosalba i Serra Alta, d’Hostalets de Pie-
rola (Anoia)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva 
Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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El Departament d’Ensenyament, efectivament, té co-
neixement d’aquesta situació. L’organització actual del 
municipi ja està determinada i les urbanitzacions en 
qüestió pertanyen al municipi dels Hostalets de Pie-
rola, situació que comporta que no se’n derivi cap ti-
pus de gratuïtat a favor dels alumnes que lliurement es 
traslladen a una escola fora del seu terme municipal 
de residència.

Tot i així, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola posa 
a disposició de les famílies que resideixen en les urba-
nitzacions Can Fosalba i Serra Alta un servei de trans-
port gratuït per a tot l’alumnat que es troba escolaritzat 
a l’Escola Renaixença del mateix municipi.

Barcelona, 4 de juliol de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta formativa professional per a 
tècnics sanitaris d’atenció a les emergènci
es i el transport sanitari
Tram. 314-02341/10

Resposta del Govern
Reg. 28146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02341/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta formativa professional per a tècnics sanitaris 
d’atenció a les emergències i el transport sanitari

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-02341/10.

No. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
no està treballant en cap oferta de formació sanità-
ria per tècnics d’emergències i transport sanitari, el 
que està fent és impartir el currículum del títol de 
tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments, el programa formatiu del qual incor-
pora dos mòduls del títol de tècnic en emergències 
sanitàries.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del Pla director urba
nístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02342/10

Resposta del Govern
Reg. 27947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02342/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació del Pla director urbanístic de la conca 
d’Òdena

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-02342/10 a 314-02345/10, amb les següents con-
sideracions:

Aquest Departament està estudiant la conveniència de 
modificar el Pla director urbanístic de la Conca d’Òde-
na per tal de possibilitar alguns desenvolupaments 
d’interès per a aquest territori.

El contingut concret de les modificacions a introdu-
ir, així com el calendari de la corresponent tramitació 
s’ha d’estudiar i de consensuar amb els ajuntaments 
afectats. Amb aquesta finalitat, el Director General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme va mantenir una 
reunió a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, en la 
qual la majoria dels ajuntaments es van mostrar parti-
daris de modificar el Pla director urbanístic.

En el moment que el Consell Comarcal formalitzi la 
petició de modificació del Pla, aquest Departament 
iniciarà els corresponents tràmits.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de la 
conca d’Òdena amb relació a la modificació 
del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02343/10

Resposta del Govern
Reg. 27947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02342/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions previstes del Pla di
rector urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02344/10

Resposta del Govern
Reg. 27947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02342/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de modificació del Pla di
rector urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02345/10

Resposta del Govern
Reg. 27947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02342/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres del nou centre d’atenció pri
mària i de la residència per a gent gran dins 
del marc de la UA3 del barri del Guinardó, de 
Barcelona
Tram. 314-02352/10

Resposta del Govern
Reg. 28738 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02352/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres del nou centre d’atenció primària i de la re-

sidència per a gent gran dins del marc de la UA3 del 
barri del Guinardó, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La construcció del nou centre d’atenció primària a 
l’illa d’equipaments municipals del Guinardó, a Bar-
celona, és una actuació encarregada a l’empresa muni-
cipal Regesa pel Servei Català de la Salut a través de 
conveni amb el Consorci Sanitari de Barcelona.

Es preveu que l’obra estigui finalitzada i el seu equipa-
ment realitzat a finals de 2014, per a procedir a la seva 
posada en funcionament a inicis de 2015.

Després d’una aturada temporal de les obres, a inicis 
del mes de juny, l’Ajuntament de Barcelona ha anun-
ciat la imminent represa dels treballs a l’illa d’equi-
paments del barri del Guinardó, una vegada aprovada 
pel Consistori una partida de 2 milions d’inversió ad-
dicional als 2,5 ja previstos per aquest any, i anunciat 
el compromís d’altres 4,2 milions el proper any 2014.

Pel que fa a la residència per a la gent gran, es preveu 
que es reiniciïn les obres el mes de juliol i es finalitzin 
les obres de construcció durant l’any 2015. Un cop fi-
nalitzada l’obra, la residència entrarà en servei en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la programació i la previsió del nom
bre de places d’ensenyament secundari 
obligatori, batxillerat i cicles formatius a Ma
taró (Maresme)
Tram. 314-02353/10

Resposta del Govern
Reg. 28642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02353/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la programació i la previsió del nombre de places d’en-
senyament secundari obligatori, batxillerat i cicles for-
matius a Mataró (Maresme)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El curs 2013-14 el municipi de Mataró ha tingut una 
oferta inicial a 1ESO de 1.350 places (45 grups), 26 
grups a l’escola concertada i 19 als instituts públics, la 
qual cosa permet donar resposta a tota la població es-
colar en edat d’iniciar la secundària obligatòria.

El Departament d’Ensenyament preveu que durant els 
propers cinc cursos les necessitats d’escolarització a la 
secundària obligatòria creixerà de manera important, 
passant dels 45 grups del proper curs a 53 el curs 2018-
19, coincidint amb l’arribada a l’ESO dels grups d’edat 
que van iniciar la seva escolarització a infantil i pri-
mària durant la primera dècada del segle xxi.

Aquesta realitat demogràfica suposa un increment de 
8 línies d’ESO al municipi (i algun curs algun nivell 
desdoblat). Els centres actuals poden acollir fins a 46 
línies de manera ordinària i fins a 48 puntualment. 
D’altra banda el Departament, d’acord amb la taula de 
planificació del municipi de Mataró preveu la creació 
d’un nou centre de secundària de 4 línies i està analit-
zant la reconversió d’alguna escola en secció d’insti-
tut, vista la reducció de les necessitats d’escolarització 
d’infantil i primària degut a l’evolució demogràfica.

Pel que fa els ensenyaments postobligatoris, Batxi-
llerat i cicles formatius, el Departament té previstes 
actuacions a l’Institut Alexandre Satorras, Puig i Ca-
dafalch i Thos i Codina per potenciar els cicles forma-
tius, a part del treball amb els diferents sectors eco-
nòmics de la zona per créixer en una oferta de cicles 
formatius duals.

D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró i el Departa-
ment d’Ensenyament acorden que la millor solució per 
al municipi i per a la comunitat educativa de l’escola 
Angeleta Ferrer, que provisionalment està ubicada a 
l’Escola Torre Llauder com a conseqüència del desallot-
jament de l’edifici per problemes greus dels forjats, és 
ubicar la nova escola a l’antiga fàbrica de paper de Can 
Fàbregas, entre els carrers Lepanto i Xurruca de Mata-
ró, que s’ha de rehabilitar.

Per això, el Departament d’Ensenyament està estudi-
ant la viabilitat de rehabilitar la fàbrica de paper de 
Can Fàbregas, per donar resposta a les necessitats edu-
catives del centre del municipi.

Barcelona, 5 de juliol de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte pressupostari de la cober
tura de baixes mèdiques de professors de 
centres educatius públics
Tram. 314-02356/10

Resposta del Govern
Reg. 28644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02356/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte pressupostari de la cobertura de baixes mè-
diques de professors de centres educatius públics

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Govern té valorat l’impacte pressupostari que supo-
sa la cobertura de tots els tipus de baixes. Pel que fa al 
sistema de baixes mèdiques del professorat, no té valo-
rat l’impacte pressupostari que comportaria les noves 
mesures retributives implantades pel Govern de l’Estat, 
atès que no se separen de la resta de baixes mèdiques.

Barcelona, 5 de juliol de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les detencions fetes pels Mossos 
d’Esquadra al passeig de Verdum, de Barce
lona, l’11 d’abril de 2013
Tram. 314-02366/10

Resposta del Govern
Reg. 28147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02366/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les detencions fetes pels Mossos d’Esquadra al passeig 
de Verdum, de Barcelona, l’11 d’abril de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-02366/10.
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La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ac-
tua segons estableix la legislació vigent i d’acord amb 
el que marca el Codi Penal. Pels fets esdevinguts el dia 
14 de febrer al passeig Verdum de Barcelona es van 
instruir diligències policials per un delicte de danys, 
els quals ascendeixen a més de mil sis-cents euros se-
gons la factura lliurada per la responsable de l’entitat 
bancària afectada i que van ser conseqüència de l’ai-
gua que es va llençar al caixer i que el va malmetre.

La informació que s’esmenta en un atestat policial és 
aquella que es considera necessària per als fets que 
s’investiguen. Així, es fan notar totes aquelles cir-
cumstàncies rellevants per a la instrucció i que, en el 
cas que ens ocupa, es va considerar d’interès remar-
car ja que l’individu està encartat en altres incidents 
amb entitat delictiva i que guarden certa relació amb 
el context de les diligències. En aquest sentit, cal no 
extreure la frase del seu context ja que l’afirmació feia 
referència a la naturalesa dels fets penals comesos per 
aquesta persona.

Finalment, i com s’ha esmentat anteriorment, el cos 
de Mossos d’Esquadra es cenyeix escrupolosament a 
allò que estableix l’ordenament jurídic i, per tant, ac-
tua amb absolut respecte i obediència a la legislació 
establerta i, com no pot ser menys, també als drets de 
les persones.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el llibre publicat pel Departament de 
Benestar Social i Família Un infant, quina il·
lusió!
Tram. 314-02367/10

Resposta del Govern
Reg. 29148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02367/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el llibre publicat pel Departament de Benestar Social i 
Família Un infant, quina il·lusió!

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
guia Un infant, quina il·lusió informa a les famílies so-
bre les ajudes i els recursos de què disposen i dóna 
eines i pautes educatives per als tres primers anys de 

vida d’un nadó. Es dóna informació genèrica consen-
suada amb els altres departaments de la Generalitat.

Aquesta iniciativa ha estat promoguda per la Secreta-
ria de Família amb la col·laboració de l’Institut Cata-
là d’Assistència i Serveis Socials, la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, i l’Institut 
Català de l’Acolliment i l’Adopció. Els departaments 
de Salut, Ensenyament i Justícia també han supervisat 
els continguts.

Les principals fonts d’informació per a elaborar aques-
ta publicació van ser les dues guies de la Secretaria de 
la Família Créixer amb tu. En l’elaboració d’aquestes 
guies hi van col·laborar la Societat Catalana de Pedia-
tria, l’Associació Catalana de Llevadores, l’Associació 
Catalana d’Infermeria Pediàtrica, la Lliga de la Llet 
de Catalunya i l’actual Dincat. També es va tenir en 
compte l’opinió i valoració de mares i pares.

En tota la publicació s’ha vetllat per la coresponsa-
bilitat en l’atenció i la cura dels infants apareixent 
pares i mares indistintament en moments de lleu-
re, alimentació, etc., i es va procurar que quedessin 
reflectides diferents tipologies de famílies. Amb la 
voluntat de donar visibilitat a les diferents genera-
cions es va incloure la figura d’una àvia com a cui-
dadora.

Hi ha la voluntat de repetir una nova edició d’Un in-
fant, quina il·lusió, i es revisaran i modificaran els con-
tinguts que s’escaiguin.

Barcelona, 12 de juliol de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detenció d’una persona acusa
da d’un delicte de danys contra una oficina 
bancària l’11 d’abril de 2013
Tram. 314-02368/10

Resposta del Govern
Reg. 28148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02368/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la detenció d’una persona acusada d’un delicte de 
danys contra una oficina bancària l’11 d’abril de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres, David Compa-
nyon i Costa
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-02368/10.

El control sobre si una detenció s’ajusta a dret o no 
l’efectua l’autoritat judicial corresponent. En aquest 
sentit, les accions exercides per la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra en relació a la detenció del 
Sr. Garrobo van ser ajustades en tot moment a dret, no 
apreciant el jutge cap element que insinués l’incompli-
ment de l’ordenament jurídic vigent.

L’actuació de la PG-ME va ser en tot moment correc-
ta, també durant tot el procés sol·licitat d’habeas cor-
pus. Un cop es va presentar al senyor Garrobo davant 
l’autoritat judicial, aquesta no va incoar cap procedi-
ment, va ordenar continuar l’arrest policial i, per tant, 
traslladar de nou al Sr. Garrobo a dependències polici-
als per continuar la custòdia i la instrucció de les dili-
gències policials.

El significat del paràgraf esmentat a la pregunta s’ob-
té a partir del text on queda inscrita i que indica que 
aquesta persona és coneguda pels agents instructors 
per temes relacionats amb infraccions en matèria de 
seguretat ciutadana i d’exercici del dret de reunió i ma-
nifestació.

En els arxius de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra no existeix cap fitxer en el qual es classifi-
qui la ideologia dels ciutadans.

Quant a la data de la detenció, es va produir quan s’es-
timà oportú i sempre donant compliment a tots els re-
quisits legals establerts. A tal efecte, es va comunicar 
al jutge que es continuaven fent investigacions i com-
provacions per tal d’esbrinar si aquesta persona era 
presumpte autor d’altres il·lícits penals i, per tant, s’ha-
gués de procedir novament a la seva detenció.

Finalment, tal i com ha quedat indicat anteriorment, 
l’acció de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra va ser protegir en tot moment els drets de les 
persones detingudes, també en tot el procés derivat de 
la sol·licitud d’habeas corpus. Tot i això, els agents ac-
tuants han d’informar a l’autoritat judicial de tot allò 
que estimin oportú i que pugui esdevenir útil a les tas-
ques judicials. En aquest sentit, el significat de la frase 
esmentada a la pregunta no indica més que informar 
que, en el moment de la sol·licitud de l’habeas corpus 
per part de l’advocat de la persona detinguda, aquest 
encara no era coneixedor dels fets puntuals i concrets 
que s’imputaven al seu defensat i que, després de no-
més 7 hores, era materialment impossible haver prac-
ticat totes les diligències d’instrucció, inclosa la de-
claració del detingut. Aquestes circumstàncies van fer 
pensar al funcionari del Cos de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra que, en aquell cas concret, 
es pretenia entorpir la instrucció, sense que aquesta in-
formació qüestionés en cap moment l’habeas corpus 
com a figura de l’ordenament jurídic vigent.

Per últim, tornar a recordar que la sol·licitud d’habeas 
corpus va ser denegada pel jutjat d’instrucció núm. 5 
de Barcelona.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fets del cremallera de Núria del 30 
de març de 2013
Tram. 314-02369/10

Resposta del Govern
Reg. 27948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02369/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els fets del cremallera de Núria del 30 de març de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El dia 30 de març de 2013, el responsable de circula-
ció del cremallera de Núria es trobava a l’estació de 
Ribes Enllaç duent a terme les tasques necessàries per 
informar els passatgers que estaven afectats per la va-
ga. Davant la impossibilitat d’arribar a temps d’efec-
tuar aquesta circulació hi havia la possibilitat que dos 
agents habilitats assumissin aquesta responsabilitat, 
cadascú en les seves funcions: el responsable de mate-
rial mòbil com a conductor i el cap d’explotació com a 
agent acompanyant.

El responsable de material mòbil està habilitat per a la 
conducció de trens, atès que és una competència del 
seu lloc de treball, derivada de la responsabilitat so-
bre el material de tracció (manteniment i avaries). Ai-
xí doncs, ha de realitzar i efectuar habitualment proves 
amb els trens per la línia, com així ho contempla la 
descripció de tasques del seu lloc de treball i el Regla-
ment de circulació del cremallera de Ribes - Núria, en 
l’apartat 106.12, sobre el personal que pot ser autorit-
zat a la conducció.

D’altra banda, la figura de cap d’explotació coordina 
i supervisa el procés formatiu. És ell qui signa els no-
menaments que habiliten en personal de conducció i 
circulació un cop completada la seva formació, tam-
bé pot actuar com a formador directament quan ai-
xí s’estableix. La figura de l’agent d’acompanyament 
es contempla el Reglament de circulació en l’apartat 
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404 s’incorpora per extremar les mesures de segure-
tat. Aquest agent d’acompanyament té la funció de col-
laborar amb l’agent que fa de maquinista per la bona 
marxa del tren i donar suport en la resolució d’avaries 
o fer comprovacions que no pugui fer el mateix ma-
quinista.

Tots els trens estan controlats també des del centre de 
comandament, seguint estrictament les normes de cir-
culació regulades des d’aquest centre.

Els motius que es van tenir en compte són:

– Entre les estacions de Ribes Enllaç i Queralbs hi ha-
via prevista una marxa lenta de treballadors en vaga, 
segons s’havia informat a l’empesa. Aquesta informa-
ció és va traslladar oportunament en el seu moment al 
cos de Mossos d’Esquadra.

– A més, aquell dissabte hi havia mercat al poble de 
Ribes, fet que dificulta i augmenta el temps de despla-
çament d’una estació a l’altre. A més, era un dia festiu, 
fet que dificultava més la mobilitat entre estacions.

Amb relació a la vaga dels dies 29, 30 i 31 de març 
de 2013, el cap de setmana festiu de Setmana Santa, 
moment en què hi havia prevista la màxima afluèn-
cia de visitants de la temporada a l’explotació de Vall 
de Núria, majoritàriament famílies amb nens, només 
se’n desprèn que tot es va desenvolupar amb la màxi-
ma normalitat possible per garantir la seva mobilitat, 
tenint en compte la vaga convocada.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de manteniment de les 
obres de l’estació de la plaça de Sanllehy de 
la línia 9 del metro
Tram. 314-02374/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02374/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els costos de manteniment de les obres de l’estació de 
la plaça de Sanllehy de la línia 9 del metro

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 

avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-02374/10 a 314-02410/10, amb les següents consi-
deracions:

Actualment les obres del tram 3r de l’L9 es troben atu-
rades. Els costos de materials i maquinària que hi ha 
al tram 3r estan inclosos dins dels preus unitaris de 
l’obra i no s’abonen independentment, sinó que s’abo-
nen en funció de l’obra executada.

Per a la posada en funcionament del tram 3r queda 
pendent una inversió pressupostària de 836 M€. La 
programació d’aquestes inversions i, en conseqüència 
l’entrada en servei, de tot el tram 3r i les seves estaci-
ons s’ajustarà a les disponibilitats pressupostàries.

Amb l’objectiu de minimitzar molèsties als veïns, el 
Govern de la Generalitat, de forma consensuada amb 
l’Ajuntament de Barcelona i els veïns, ha decidit dur a 
terme urbanitzacions provisionals per retornar, en la 
mesura del possible, l’espai urbà pel gaudi dels veïns.

En aquest sentit, ja s’han urbanitzat provisionalment 
els espais a l’entorn de les estacions de Sarrià, Put-
xet i Maragall. Actualment estan en curs les obres per 
restituir el carrer Mandri, s’ha consensuat, amb Ajun-
tament i veïns, la urbanització de la Plaça Sanllehy. 
El cost certificat a dia d’avui d’aquestes urbanitzacions 
del tram 3r ha estat de 1.627.041,26 €. El cost de les ur-
banitzacions pendents es podrà determinar un cop es 
disposi dels projectes redactats.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de manteniment de les 
obres de l’estació de Mandri de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02375/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de manteniment de les 
obres de l’estació de la plaça de Lesseps de 
la línia 9 del metro
Tram. 314-02376/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de manteniment de les 
obres de l’estació de Sarrià de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02377/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de finalització de les obres del 
tram central de la línia 9 del metro
Tram. 314-02378/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de reurbanització dels espais 
del tram central de la línia 9 del metro
Tram. 314-02379/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de reurbanització provisio
nal de l’estació de la plaça de Sanllehy de la 
línia 9 del metro
Tram. 314-02380/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de reurbanització provisi
onal de l’estació de Mandri de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02381/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de reurbanització provisio
nal de l’estació de la plaça de Lesseps de la 
línia 9 del metro
Tram. 314-02382/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de reurbanització provisi
onal de l’estació de Sarrià de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02383/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada en 
funcionament del tram central de la línia 9 
del metro
Tram. 314-02384/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada 
en funcionament de l’estació de la plaça de 
Lesseps de la línia 9 del metro
Tram. 314-02385/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada en 
funcionament de l’estació de Mandri de la lí
nia 9 del metro
Tram. 314-02386/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada en 
funcionament de l’estació de Sarrià de la lí
nia 9 del metro
Tram. 314-02387/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada 
en funcionament de l’estació de la plaça de 
Sanllehy de la línia 9 del metro
Tram. 314-02388/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les solucions per als veïns afectats 
per l’aturada de les obres de les línies 9 i 10 
del metro
Tram. 314-02389/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reurbanitzar provisio
nalment la plaça de Sanllehy, de Barcelona
Tram. 314-02390/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reurbanitzar provisio
nalment la zona de l’estació de Mandri, de 
Barcelona
Tram. 314-02391/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reurbanitzar provisio
nalment la plaça de Lesseps, de Barcelona
Tram. 314-02392/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reurbanitzar provisio
nalment la zona de l’estació de Sarrià, de 
Barcelona
Tram. 314-02393/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment de l’Ajuntament de Bar
celona de reurbanitzar provisionalment la 
plaça de Sanllehy, de Barcelona
Tram. 314-02394/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment de l’Ajuntament de Bar
celona de reurbanitzar provisionalment la 
zona de l’estació de Mandri, de Barcelona
Tram. 314-02395/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment de l’Ajuntament de Bar
celona de reurbanitzar provisionalment la 
plaça de Lesseps, de Barcelona
Tram. 314-02396/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment de l’Ajuntament de Bar
celona de reurbanitzar provisionalment la 
zona de l’estació de Sarrià, de Barcelona
Tram. 314-02397/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tinguda de reunions amb els veïns 
de la plaça de Sanllehy, de Barcelona, afec
tats per l’aturada de les obres de la línia 9 
del metro
Tram. 314-02398/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tinguda de reunions amb els veïns de 
la plaça de Lesseps, de Barcelona, afectats 
per l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-02399/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.



23 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 125

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tinguda de reunions amb els veïns 
de la zona de Sarrià, de Barcelona, afectats 
per l’aturada de les obres de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02400/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les interrupcions voluntàries de l’em
baràs el 2012
Tram. 314-02407/10

Resposta del Govern
Reg. 27904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02407/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les interrupcions voluntàries de l’embaràs el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-02407/10 i 
314-02408/10 es responen de forma conjunta.

L’evolució de les interrupcions voluntàries de l’emba-
ràs a Catalunya, l’any 2012, es detallen en el document 
annex.

El concepte embarassos no desitjats és difícil de deli-
mitar, atès que en les estadístiques disponibles no es 
recull cap variable específica sobre la intencionalitat.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades d’embarassos no desitjats 
el 2012
Tram. 314-02408/10

Resposta del Govern
Reg. 27904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02407/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els veïns de la zona de 
l’estació de Mandri afectats per l’aturada 
de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-02410/10

Resposta del Govern
Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02374/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos buits de la Generalitat a Ba
dalona (Barcelonès)
Tram. 314-02430/10

Resposta del Govern
Reg. 27950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02430/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els pisos buits de la Generalitat a Badalona (Bar-
celonès)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Manuel Reyes López

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya disposa a Bada-
lona de 16 habitatges buits, dels quals 3 estan adjudi-
cats i pendents de lliurament (Annex I). També hi ha 
11 habitatges ocupats il·legalment.

Tots els habitatges que es recuperin en aquest municipi, 
a petició de l’Incasòl, es reserven per a afectats urbanís-
tics del barri de Sant Roc i per l’actuació Peius Gener, 
la qual està conveniada amb l’Ajuntament de Badalona.
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Atès que els habitatges estan destinats a afectats urba-
nístics, tant el règim de comercialització com el preu 
es determinen en funció de les condicions pactades en 
la operació de remodelació corresponent.

En el moment que s’alliberin les reserves d’habitatges 
per a afectats urbanístics, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya els tornarà a posar a disposició de l’Ajunta-
ment per tal que els adjudiqui, com ja ha fet amb ante-
rioritat, atès que l’Ajuntament té la competència per fer-
ho, tal i com estableix l’article 27 del Decret 106/2009 
del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

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 la retirada de beques de les llars d’in
fants
Tram. 314-02503/10

Resposta del Govern
Reg. 28645 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02503/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retirada de beques de les llars d’infants

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

En el context de contenció de despesa, el Departament 
d’Ensenyament va valorar poder mantenir l’aportació a 
les beques de menjador per poder mantenir altres con-
vocatòries de beques i ajuts, com és el cas de la convo-
catòria d’ajuts a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 
anys a les llars d’infants de titularitat municipal, entre 
d’altres. Es fa saber que aquesta convocatòria anava 
adreçada als municipis.

Per tant, s’ha prioritzat l’accés al servei de menjador, 
en aquests moments de major precarietat.

Barcelona, 5 de juliol de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les avaluacions fetes als centres Cer
ca vinculats a la salut justificatives de l’aco
miadament d’investigadors
Tram. 314-02641/10

Resposta del Govern
Reg. 28739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02641/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les avaluacions fetes als centres Cerca vinculats a la 
salut justificatives de l’acomiadament d’investigadors

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Mitjançant la Llei de mesures fiscals i financeres del 
2012 s’han determinat mesures que permetin que els 
centres de recerca Cerca i la Institució ICREA gaudei-
xin de plena autonomia en el desenvolupament de les 
seves finalitats fundacionals o estatutàries, per tal de 
fer més eficaç la seva activitat investigadora. Això in-
clou la realització d’avaluacions internes, que per tant 
no són realitzades pels departaments de Salut i d’Eco-
nomia i Coneixement.

Pel que fa a les avaluacions externes, el compromís 26 del 
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), 
en referència als centres de recerca de Catalunya, fixa 
que s’han de sotmetre a una «avaluació periòdica de les 
activitats i de la seva planificació estratègica per comitès 
científics externs i procediments i estàndards internacio-
nals». Aquesta avaluació periòdica de l’activitat i funci-
onament de tot sistema és un mecanisme essencial per 
a la definició i aplicació de polítiques basades en la pla-
nificació estratègica, i en el cas dels centres de recerca, 
és una pràctica fonamental habitual en els sistemes més 
avançats i prestigiosos del món. El Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de 
Recerca, va encarregar a la Institució Cerca establir els 
mecanismes necessaris per a l’avaluació periòdica de la 
missió i l’acompliment dels centres Cerca.

Les bases del procés d’avaluació són públiques i trans-
parents i inclouen el formulari que ha d’emplenar el 
centre i que ha de facilitar la informació per la qual se-
rà avaluat. Aquest formulari va dirigit a conèixer l’es-
tratègia i l’acompliment del centre, que es valoren en 
funció de la seva missió fundacional.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut



23 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 125

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de convocatòria de la reunió 
del Pacte nacional per a la recerca i la inno
vació
Tram. 314-02645/10

Resposta del Govern
Reg. 28053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02645/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data de convocatòria de la reunió del Pacte nacional 
per a la recerca i la innovació

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació (PNRI), 
signat el 21 d’octubre de 2008, amb un ampli consens 
per part de les universitats i els agents polítics, econò-
mics i socials, tenia per finalitat fixar la manera coor-
dinada uns objectius que garantissin la implementació 
i l’estabilitat en el desenvolupament de les polítiques 
de recerca i innovació a Catalunya, prenent com a ho-
ritzó l’any 2020. Aquest pacte es va considerar llavors, 
i se segueix considerant ara, una valuosa eina estratè-
gica per al país.

Els anys 2010 i 2012 s’han elaborat els informes de se-
guiment del PNRI, que recullen sobretot el desplega-
ment que s’està fent del pacte. La darrera convocatòria 
de la Comissió de seguiment va tenir lloc el 27 de juny 
de 2012, i hi van assistir els representants dels agents 
signants del PNRI.

En aquesta reunió, es va presentar el darrer informe  
de seguiment (2011-2012) i es va fer la proposta de 
compromisos prioritaris per al seguiment 2012-2013. 
Es va acordar per consens continuar el compromís del 
Govern amb el desenvolupament del Pacte, continuar 
el compromís de tots els agents amb les tres princi-
pals prioritats del Pacte (talent, recerca capdavantera 
i innovació i revisar els indicadors per fer més àgil el 
seguiment de les accions del Pacte. A aquest efecte, 
la periodicitat d’uns 18 mesos per a les trobades de la 
Comissió de seguiment semblava raonable.

En aquest període, i de manera molt destacable, el Go-
vern impulsa amb els principals agents socials i eco-
nòmics l’elaboració de l’estratègia RIS3CAT, agenda 
d’especialització intel·ligent que ve prioritzada per la 
Comissió Europea i que marcarà la capacitat de les re-
gions d’Europa per captar fons per a R+D+I. El paral-
lelisme de la RIS3CAT amb el PNRI pel que fa a ob-

jectius de país és gran, i la interdependència de les 
dues agendes també.

Al mateix temps, el Pla de recerca i innovació (PNRI) 
2010-2013, finalitza aquest any. Cal, per tant, elaborar 
un nou Pla de Recerca i Innovació.

Ens trobem davant d’una oportunitat única per aline-
ar el PNRI, el PRI i la RIS3 amb el programa europeu 
Horitzó 2020, que començarà el proper any i amb això 
construir una base sòlida per a desenvolupar la R+D+I 
a Catalunya fins l’any 2020.

És per això, que està previst convocar de nou la Co-
missió de seguiment del PNRI a la tardor de 2013, que 
serà quan es disposarà del document de la RIS3 i un 
esquema del nou PRI, i es podrà establir una proposta 
més global i alineada amb les polítiques europees de 
R+D+I.

Barcelona, 5 de juliol de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes a l’antic pre
ventori de la Savinosa, de Tarragona
Tram. 314-02705/10

Resposta del Govern
Reg. 28054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02705/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes a l’antic preventori de la Savi-
nosa, de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us comunico que 
la Generalitat de Catalunya no té cap dret sobre l’an-
tic preventori de la Savinosa a la ciutat de Tarragona, 
atès que l’Administració no és propietària de la fin-
ca, segons els arxius de la Direcció General de Patri-
moni.

Segons consta al Cadastre i al Registre de la Propietat, 
la finca és propietat de la Diputació de Tarragona.

Barcelona, 5 de juliol de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció del projecte 
BCN World
Tram. 314-02709/10

Resposta del Govern
Reg. 28055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02709/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció del projecte Barcelona World

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us comunico que el 
Govern no té coneixement de les dates d’inici i finalit-
zació de les obres del projecte d’oci Barcelona World. 
El que sap el Govern és que els promotors han anun-
ciat la seva voluntat d’iniciar les obres abans de finals 
d’any. De moment, han comunicat una primera fase de 
les obres, així com també la seva voluntat de desen-
volupar i implantar el projecte en la seva integritat de 
forma progressiva, però encara no han concretat el nú-
mero de fases.

En qualsevol cas, la Generalitat no assumirà cap cost 
de la construcció d’aquest complex d’oci. Es tracta 
d’un projecte privat, que no té cap finançament directe 
ni indirecte de la Generalitat, i en conseqüència no es 
pot assegurar si el finançament està o no garantit, pe-
rò els grups inversors que fins ara han estat presentats 
pels promotors, són empreses sòlides que cotitzen en 
els mercats financers.

Barcelona, 5 de juliol de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de les donacions de sang i deri
vats del 2003 ençà
Tram. 314-02941/10

Resposta del Govern
Reg. 27906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02941/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de les donacions de sang i derivats del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La informació sol·licitada relativa als anys 2010, 2011, 
2012 i primer quadrimestre 2013 consta al document 
adjunt.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els territoris i els sectors amb pressu
post d’assignació capitativa el 2013
Tram. 314-02956/10

Resposta del Govern
Reg. 28740 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02956/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els territoris i els sectors amb pressupost d’assignació 
capitativa el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El territoris que tindran assignació capitativa per l’any 
2013 són els mateixos que els de l’any 2012.

Les dades sobre l’evolució de l’assignació capitativa es 
detallen en l’annex.

Barcelona, 8 de juliol de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’atorgament del tercer grau pe
nitenciari a dos expresidents de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 310-00120/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 29217 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Govern en relació al tercer grau 
que el Departament de Justícia ha atorgat als expresi-
dents de ferrocarrils de la Generalitat que van malver-
sar 2,7 milions d’euros?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política de direcció del presi
dent i del vicepresident de Transports Me
tropolitans de Barcelona
Tram. 310-00121/10

Anunci
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 29222 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-

gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Tenint en compte que el Govern de la Generalitat, a 
través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, finança 
l’empresa pública Transports Metropolitans de Barce-
lona; quina opinió li mereix la política de direcció del 
President de TMB, Joaquim Forn de CiU, i el Vicepre-
sident de TMB, Dídac Pestaña del PSC?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la presentació dels pressupos
tos de la Generalitat del 2013 i del 2014
Tram. 310-00122/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 29223 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple que tindrà lloc els proper 17 i 18 de 
juliol de 2013.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre la presen-
tació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
de l’any 2013 i l’any 2014?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el futur de l’Hospital de Viladecans
Tram. 310-00123/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 29225 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les previsions del Govern en relació amb 
el futur de l’Hospital de Viladecans?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a millorar el ni
vell d’anglès als centres docents
Tram. 310-00124/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 29226; 29379 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.07.2013 

i Mesa del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
implementació de mesures als centres docents per mi-
llorar el nivell d’anglès?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions per a garantir l’ali
mentació i la igualtat d’oportunitats en el 
lleure dels infants
Tram. 310-00125/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 29227 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les accions que duu a terme el govern du-
rant l’estiu per a garantir la igualtat d’oportunitats de 
tots els infants pel que fa al lleure, així com aquelles 
iniciatives que s’impulsen per a garantir l’alimentació 
dels infants en situació de vulnerabilitat?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures previstes davant 
l’extinció de convenis a causa de la reforma 
laboral
Tram. 310-00126/10

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 29228 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines mesures pensa emprendre el Govern de la 
Generalitat en relació als convenis laborals que deca-
uen a causa de la reforma laboral?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la distribució dels recursos de la 
política agrària comuna
Tram. 310-00127/10

Anunci
Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 29229 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines mesures pensa emprendre el Govern de la 
Generalitat en relació a la distribució dels recursos de 
la PAC, per part del govern espanyol?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’inici de les obres d’adaptació 
dels accessos de l’estació Rambla Just Oli
veras de la línia 1 del metro
Tram. 310-00128/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 

Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Sobre l’inici de les obres d’adaptació dels accessos a 
l’estació Just Oliveras de la línia 1 del metro

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el procés de canvi de grau pe
nitenciari dels antics gestors de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 310-00129/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 29232 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Sobre el procés de canvi de grau penitenciari als an-
tics gestors de FGC.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats legislatives en ma
tèria d’ocupació
Tram. 310-00130/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 29236 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les prioritats legislatives del Govern de 
la Generalitat en matèria d’ocupació?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la presentació dels pressupos
tos de la Generalitat
Tram. 310-00131/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 29237 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la presentació dels Pressupostos?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00071/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 28079 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00072/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 29216 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00073/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 29218 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del President de la Genera-
litat en relació a la situació política i social actual que 
viu el país?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00074/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 29224 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00075/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 29230 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Gene-
ralitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00076/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 29233 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00077/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 29238 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Alícia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la poca informació donada 
als ciutadans amb relació al projecte BCN 
World
Tram. 311-00591/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21259 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

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: 

– Considera el Govern que la població de Tarragona i 
Catalunya ha estat suficientment informada del projec-
te Barcelona World quan s’han denegat les sol·licituds 
de compareixença dels Consellers implicats en el Par-
lament, per a que informessin del projecte?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible vulneració de 
l’article 23 de la Constitució en la gestió del 
projecte BCN World
Tram. 311-00592/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21260 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

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: 

– Creu el Govern que pel que fa relació al projecte 
Barcelona World pot estar vulnerant l’article 23 de 
la Constitució Espanyola que determina el dret dels 
ciutadans a participar en els afers públics, directament 
o per mitjà de representants lliurement elegits, en la 
gestió del projecte Barcelona World?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’algun pla per a 
informar i fer possible la participació ciuta
dana amb relació a la implantació del pro
jecte BCN World
Tram. 311-00593/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21261 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

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: 

– Té previst el Govern algun pla per informar i possi-
bilitar la participació de la ciutadania en la implanta-
ció del projecte Barcelona World?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recaptació anual de 
l’impost sobre les transmissions patrimoni
als oneroses de béns immobles del període 
20072012 i la prevista per al 2013
Tram. 311-00625/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 26246 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 
143 del Reglamento del Parlamento, presenta la sigui-
ente pregunta al Govern para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

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

– ¿Cuál ha sido la recaudación anual del impuesto so-
bre las transmisiones patrimoniales onerosas de bie-
nes inmuebles en Cataluña entre 2007 y 2012?

– ¿Cuáles son los ingresos previstos por el Govern de 
la Generalitat por la aplicación de dicho impuesto en 
2013?

Palau del Parlament, 26 de junio de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de l’operació dels 
Mossos d’Esquadra en un local de Barcelo
na on se celebrava la commemoració del Dia 
de l’Orgull Gai el 28 de juny de 2013
Tram. 311-00631/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27016 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius els Mossos d’Esquadra varen 
efectuar una operació entrant al local La Bata de 
Boa tiné de Barcelona la nit del 28 al 29 de juny men-
tre es celebrava una festa commemorativa del Dia de 
l’Orgull Gai?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius de l’entrada 
d’agents dels Mossos d’Esquadra a diver
sos locals de Barcelona la nit del 28 de juny 
de 2013
Tram. 311-00632/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27017 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius els Mossos d’Esquadra varen en-
trar en sis locals de Barcelona la nit del 28 al 29 de 
juny, entre ells el Bar 23?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals les 
operacions dels Mossos d’Esquadra a diver
sos locals de Barcelona la nit del 28 de juny 
de 2013 les van dur a terme agents de les 
àrees regionals de recursos operatius
Tram. 311-00633/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27018 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quin motiu les operacions efectuades la nit del 
28 al 29 de juny a Barcelona en diversos bars varen ser 
protagonitzades per agents dels ARRO?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals agents 
dels Mossos d’Esquadra van entrar amb la 
pistola a la mà a diversos locals de Barcelo
na en les operacions de la nit del 28 de juny 
de 2013
Tram. 311-00634/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27019 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius en les operacions efectuades la nit 
del 28 al 29 de juny a Barcelona en diversos bars varen 
entrar alguns agents pistola en mà?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals agents 
dels Mossos d’Esquadra van fer posar per
sones mans enlaire en les operacions a di
versos locals de Barcelona la nit del 28 de 
juny de 2013
Tram. 311-00635/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27020 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius en les operacions efectuades la nit 
del 28 al 29 de juny a Barcelona en diversos bars es va 
fer posar a clients i veïns mans enlaire?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els possibles cops donats 
per agents dels Mossos d’Esquadra en les 
operacions fetes a diversos locals de Barce
lona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00636/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27021 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Té constància el Departament d’Interior de que en 
les operacions efectuades la nit del 28 al 29 de juny a 
Barcelona en diversos bars es donessin cops a algunes 
persones?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració com a ope
ració rutinària de cap de setmana de les 
operacions fetes pels Mossos d’Esquadra a 
diversos locals de Barcelona la nit del 28 de 
juny de 2013
Tram. 311-00637/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27022 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern les operacions efectuades la nit 
del 28 al 29 de juny a Barcelona en diversos bars po-
den ser considerades una «operació rutinària de cap de 
setmana»?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat que l’Ajunta
ment de Barcelona sol·licités les operacions 
fetes pels Mossos d’Esquadra a diversos lo
cals de Barcelona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00638/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27023 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Va sol·licitar l’Ajuntament de Barcelona que es por-
tessin a terme les operacions efectuades la nit del 28 al 
29 de juny a Barcelona en diversos bars?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment dels drets de 
les persones en les operacions fetes pels 
Mossos d’Esquadra a diversos locals de 
Barcelona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00639/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27024 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que en les operacions efectua-
des la nit del 28 al 29 de juny a Barcelona en diversos 
bars es van garantir els drets de les persones afectades?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’obertura d’algun expedient 
informatiu amb relació a les operacions fetes 
pels Mossos d’Esquadra a diversos locals de 
Barcelona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 311-00640/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27025 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Ha obert el Departament d’Interior algun expedient 
informatiu per esbrinar possibles responsabilitats en 
les operacions efectuades la nit del 28 al 29 de juny a 
Barcelona en diversos bars?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures dutes a terme al 
delta de l’Ebre per a lluitar contra el caragol 
maçana el 2011 i el 2012
Tram. 311-00641/10

Anunci
Àngel Ros i Domingo, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27088 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Àngel Ros i Domingo, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Com valora el Govern les mesures dutes a terme els 
darrers dos anys per lluitar contra la plaga del cargol 
maçana al Delta de l’Ebre?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Àngel Ros i Domingo Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de fer rotació de 
conreus als arrossars del delta de l’Ebre per 
a fer front al caragol maçana
Tram. 311-00642/10

Anunci
Àngel Ros i Domingo, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27089 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Àngel Ros i Domingo, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Té prevista el Govern la rotació de cultius, en el 
marc de les noves mesures agroambientals de l’arròs 
per al període 2014-2020, amb l’objectiu de fer front a 
la plaça del cargol maçana al Delta de l’Ebre?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Àngel Ros i Domingo Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pressupost del 2013 des
tinat a fer front al caragol maçana al delta 
de l’Ebre
Tram. 311-00643/10

Anunci
Àngel Ros i Domingo, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27090 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Àngel Ros i Domingo, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Quin és el pressupost que el Govern destina a fer 
front aquest 2013 a la plaga del cargol maçana al Delta 
de l’Ebre?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Àngel Ros i Domingo Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió pressupostària 
del 2014 destinada a fer front al caragol ma
çana al delta de l’Ebre
Tram. 311-00644/10

Anunci
Àngel Ros i Domingo, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27091 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Àngel Ros i Domingo, diputat, Núria Ventura Brusca, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions pressupostàries que el Go-
vern destinarà l’any 2014 a la lluita contra el cargol 
maçana al Delta de l’Ebre?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Àngel Ros i Domingo Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

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

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27146 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– S’ha produït algun canvi en relació a les càmeres 
de gravació que el Departament d’Interior va decidir 
instal·lar a les comissaries del Cos de Mossos d’Esqua-
dra durant la legislatura 2006-2010, i en cas afirmatiu 
quins han estat?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

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

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27147 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes càmeres de gravació hi havia instal·lades a 
les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra al final 
de la legislatura 2006-2010 i quantes n’hi havia el mes 
de maig de 2013?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

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

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27148 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes càmeres hi ha a la comissaria de Ciutat Ve-
lla de Barcelona i en quines dependències estan ubi-
cades?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la conservació de les imat
ges relacionades amb la detenció d’un ciu
tadà a la comissaria de Ciutat Vella el 15 de 
juny de 2013
Tram. 311-00648/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27149 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha decidit el Departament d’Interior guardar i no 
destruir les imatges relacionades amb la detenció a 
la comissaria de Ciutat Vella de Barcelona del senyor 
Bertran Cazorla el 15 de juny de 2013?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’obertura d’algun expedient 
informatiu o disciplinari amb relació a la de
tenció d’un ciutadà el 15 de juny de 2013
Tram. 311-00649/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27150 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Ha decidit el Departament d’Interior obrir algun ex-
pedient informatiu o disciplinari en relació a la deten-
ció del senyor Bertran Cazorla el 15 de juny de 2013?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Es
quadra en la detenció d’un ciutadà el 15 de 
juny de 2013
Tram. 311-00650/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27151 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Departament d’Interior totalment cor-
recte l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la detenció 
del senyor Bertran Cazorla el 15 de juny de 2013?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’activar un pla 
de neteja dels llits de rius, rieres i torrents de 
les conques internes
Tram. 311-00651/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 27161 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Té previst el Govern activar un pla de neteja de les 
lleres de rius, rieres i torrents a les conques inter-

nes de Catalunya a través de l’Agència Catalana de 
l’Aigua?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de convocar una 
cimera per a fer front al canvi climàtic
Tram. 311-00652/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 27162 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Té previst el Govern convocar una nova cimera per 
compartir la diagnosi i noves polítiques a desenvolu-
par per fer front a l’amenaça del canvi climàtic?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat que hi hagi con
sens polític, social i científic per a reformar les 
polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
Tram. 311-00656/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28069 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
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da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Creu l’Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat 
que a l’hora d’iniciar la reforma de les polítiques d’or-
denació territorial i d’urbanisme a Catalunya, és ne-
cessari que hi hagi un ampli consens polític, social i 
científic sobre els seus objectius, finalitats i procedi-
ment a seguir per aconseguir uns resultats factibles i 
de llarg abast, més enllà dels canvis de majories políti-
ques parlamentàries?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les consultes fetes prèvia
ment a la creació del comitè d’experts per a 
la reforma de les polítiques d’ordenació ter
ritorial i urbanisme
Tram. 311-00657/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28070 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Ha fet l’Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat 
algun tipus de consulta o demanat opinió abans de 
crear el Comitè d’experts per a la reforma de les políti-
ques d’ordenació territorial i d’urbanisme a Catalunya, 
per determinar-ne les funcions, els objectius i la com-
posició?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a designar els 
membres del comitè d’experts per a la refor
ma de les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanisme
Tram. 311-00658/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28071 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins criteris ha tingut en compte l’Hble. Conseller 
de Territori i Sostenibilitat a l’hora de designar els dis-
set experts de la seva lliure designació per formar part 
del Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques 
d’ordenació territorial i d’urbanisme a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la representació de les di
verses sensibilitats en el comitè d’experts 
per a la reforma de les polítiques d’ordena
ció territorial i urbanisme
Tram. 311-00659/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28072 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
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la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Considera l’Hble. Conseller de Territori i Soste-
nibilitat que entre els disset experts de la seva lliure 
designació per formar part del Comitè d’experts per 
a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i 
d’urbanisme a Catalunya, hi ha representades totes les 
opinions i sensibilitats diverses més significatives pre-
sents actualment al nostre país?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la conveniència que els 
membres del comitè d’experts per a la refor
ma de les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanisme representin un ampli consens so
cial i polític
Tram. 311-00660/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28073 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Considera l’Hble. Conseller de Territori i Sostenibi-
litat que, pel bon èxit dels treballs i de les  conclusions 
Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques 
d’ordenació territorial i d’urbanisme a Catalunya seria 
convenient que els seus components disposessin d’un 
ampli consens social i polític?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la representativitat dels 
components del comitè d’experts per a la 
reforma de les polítiques d’ordenació terri
torial i urbanisme
Tram. 311-00661/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28074 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Considera l’Hble. Conseller Territori i Sostenibili-
tat que, els components del Comitè d’experts per a la 
reforma de les polítiques d’ordenació territorial i d’ur-
banisme a Catalunya, que ha designat lliurament, són 
representatius de la totalitat de sensibilitats socials i 
polítiques, en matèria de política territorial i urbanis-
me presents al nostre país?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la mort per sobredosi d’es
tupefaents d’un intern del Centre Penitenci
ari Ponent, de Lleida
Tram. 311-00662/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 28159 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
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la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Tenia el Departament de Justícia coneixement de la 
mort per sobredosi per consum de substàncies estupe-
faents al Centre Penitenciari Ponent de Lleida el pas-
sat mes de juny de 2013?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Carmen de Rivera i Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a evitar 
la mort per sobredosi d’interns dels centres 
penitenciaris
Tram. 311-00663/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 28160 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines mesures ha pres / pensa prendre el Depar-
tament de Justícia per a evitar la mort per sobredosis 
dels reclusos de les presons catalanes?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Carmen de Rivera i Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de morts per sobre
dosi als centres penitenciaris del 2008 ençà
Tram. 311-00664/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 28161 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 11.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quantes morts de reclusos per sobredosis s’han pro-
duït als centres penitenciaris de Catalunya en els dar-
rers cinc anys?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Carmen de Rivera i Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la primera fase de reordena
ció de l’atenció d’urgències
Tram. 311-00669/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28748 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin balanç fa el Govern pel que fa a la primera fase 
de reordenació de l’atenció d’urgències?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’orientació prevista amb re
lació a la xarxa d’atenció a la cronicitat per 
al 2013
Tram. 311-00670/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28749 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la orientació que té prevista el Govern ha-
ver dut a terme quan acabi el 2013 pel que fa a la xarxa 
d’atenció a la cronicitat?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la introducció de les tecno
logies de la informació i la comunicació en 
l’àmbit assistencial de la salut
Tram. 311-00671/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28750 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin diagnòstic té el Govern pel que fa a la introduc-
ció de les TIC en l’àmbit assistencial de salut?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la introducció de les tecno
logies de la informació i la comunicació en 
l’àmbit no assistencial de la salut
Tram. 311-00672/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28751 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin diagnòstic té el Govern pel que fa a la introduc-
ció de les TIC en l’àmbit no assistencial de salut?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures de reordenació 
de les especialitats bàsiques de l’àmbit de la 
salut previstes per al 2013
Tram. 311-00673/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28752 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures de reordenació de les especialitats 
bàsiques té previstes el Govern haver dut a terme quan 
acabi el 2013?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures de reordenació 
de les especialitats de mitjana complexitat de 
l’àmbit de la salut previstes per al 2013
Tram. 311-00674/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28753 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures de reordenació de les especialitats 
de mitjana complexitat té previstes el Govern haver 
dut a terme quan acabi el 2013?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures de reordena
ció de les guàrdies mèdiques previstes per 
al 2013
Tram. 311-00675/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28754 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures de reordenació de les guàrdies mè-
diques té previstes el Govern haver dut a terme quan 
acabi el 2013?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions amb relació a 
la segona fase de reordenació de l’atenció 
d’urgències
Tram. 311-00676/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28755 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions que fa el Govern pel que fa 
a la segona fase de reordenació de l’atenció d’urgències?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a la reconver
sió de la llarga estada de salut mental per 
al 2013
Tram. 311-00677/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28756 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins criteris està seguint i pensa seguir el Govern 
aquest 2013 pel que fa a la reconversió de la llarga es-
tada de salut mental?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els projectes previstos per a 
la introducció de les tecnologies de la infor
mació i la comunicació en l’àmbit assistenci
al de salut el 2013
Tram. 311-00678/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28757 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins projectes té previstos el Govern haver dut a 
terme quan acabi el 2013 pel que fa a la introducció de 
les TIC en l’àmbit assistencial de salut?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els projectes previstos per a 
la introducció de les tecnologies de la infor
mació i la comunicació en l’àmbit no assis
tencial de salut el 2013
Tram. 311-00679/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28758 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari:

– Quins projectes té previstos el Govern haver dut a 
terme quan acabi el 2013 pel que fa a la introducció de 
les TIC en l’àmbit no assistencial de salut?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures d’estalvi en les 
compres a les entitats proveïdores del siste
ma de salut previstos per al 2013
Tram. 311-00680/10

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28759 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 17.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins protocols o mecanismes d’estalvi en les com-
pres de les entitats proveïdores del sistema de salut té 
previstos el Govern haver dut a terme quan acabi el 
2013?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les condicions de la perse
cució d’un fugitiu entre el Ripollès i el Ber
guedà el 8 de juliol
Tram. 311-00691/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 29200 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputado del Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artí-
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culo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

Los pasados 8 y 9 de julio de 2013 se produjo una per-
secución policial en las comarcas del Ripollès y del 
Berguedà que acabó con la muerte de un fugitivo, des-
pués de un intercambio de disparos entre el fugitivo y 
los Mossos d’Esquadra.

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

– ¿En qué condiciones se produjo la persecución del 
fugitivo y el intercambio de disparos acaecido?

Palau del Parlament, 11 de julio de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els equips de protecció indi
vidual dels agents dels Mossos d’Esquadra 
que van perseguir un fugitiu entre el Ripollès 
i el Berguedà el 8 de juliol
Tram. 311-00692/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 29201 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 15.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Los pasados 8 y 9 de julio de 2013 se produjo una per-
secución policial en las comarcas del Ripollès y del 
Berguedà que acabó con la muerte de un fugitivo, des-
pués de un intercambio de disparos entre el fugitivo y 
los Mossos d’Esquadra.

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

– ¿De qué equipos de protección individual dispusie-
ron en todo momento todos los agentes involucrados?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos que es destinaran a la 
campanya de prevenció d’incendis del 2013 
al Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07938/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

El Parc Natural dels Ports creat l’any 2001 amb una 
superfície total de 35.050 hectàrees, inclou 861 hectà-
rees de reserves naturals i 205 hectàrees de Refugi de 
Fauna Salvatge que es distribueixen entre les tres co-
marques: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les abun-
dants nevades i pluges posteriors dels passats mesos 
de febrer i març a la part alta del massís dels Ports ha 
comportat una gran abundància d’arbres arrencats de 
soca-rel, de capçades trencades, de grans branques al 
terra. Aquesta situació, si no se’n fa una neteja de bona 
part comportarà, a l’assecar-se, un increment del ma-
terial combustible i, per tant, augmentarà significati-
vament el risc d’incendi.

– Quins recursos destinaran els departaments d’Inte-
rior i Agricultura a la campanya d’estiu de preven-
ció i extinció d’incendis forestals al Parc Natural del 
Ports?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013 

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la plantilla de tre
balladors de la brigada del Parc Natural dels 
Ports
Tram. 314-07939/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

El Parc Natural dels Ports creat l’any 2001 amb una 
superfície total de 35.050 hectàrees, inclou 861 hectà-
rees de reserves naturals i 205 hectàrees de Refugi de 
Fauna Salvatge que es distribueixen entre les tres co-
marques: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les abun-
dants nevades i pluges posteriors dels passats mesos 
de febrer i març a la part alta del massís dels Ports ha 
comportat una gran abundància d’arbres arrencats de 
soca-rel, de capçades trencades, de grans branques al 
terra. Aquesta situació, si no se’n fa una neteja de bona 
part comportarà, a l’assecar-se, un increment del ma-
terial combustible i, per tant, augmentarà significati-
vament el risc d’incendi.

– El Parc Natural dels Ports té previst mantenir la 
plantilla de treballadors de la brigada o la reduirà?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013 

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos humans amb què es fa
ran les actuacions de neteja i manteniment 
del Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07940/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27909 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

El Parc Natural dels Ports creat l’any 2001 amb una 
superfície total de 35.050 hectàrees, inclou 861 hectà-
rees de reserves naturals i 205 hectàrees de Refugi de 
Fauna Salvatge que es distribueixen entre les tres co-
marques: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les abun-
dants nevades i pluges posteriors dels passats mesos 
de febrer i març a la part alta del massís dels Ports ha 
comportat una gran abundància d’arbres arrencats de 
soca-rel, de capçades trencades, de grans branques al 
terra. Aquesta situació, si no se’n fa una neteja de bona 
part comportarà, a l’assecar-se, un increment del ma-
terial combustible i, per tant, augmentarà significati-
vament el risc d’incendi.

– Si té previst reduir la plantilla de treballadors de la 
brigada del Parc Natural dels Ports, amb quins recur-
sos humans pensa dur a terme les actuacions de neteja 
i manteniment?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013 

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de promoure alguna actu
ació extraordinària de neteja de boscos al 
Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07941/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

El Parc Natural dels Ports creat l’any 2001 amb una 
superfície total de 35.050 hectàrees, inclou 861 hectà-
rees de reserves naturals i 205 hectàrees de Refugi de 
Fauna Salvatge que es distribueixen entre les tres co-
marques: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les abun-
dants nevades i pluges posteriors dels passats mesos 
de febrer i març a la part alta del massís dels Ports ha 
comportat una gran abundància d’arbres arrencats de 
soca-rel, de capçades trencades, de grans branques al 
terra. Aquesta situació, si no se’n fa una neteja de bona 
part comportarà, a l’assecar-se, un increment del ma-
terial combustible i, per tant, augmentarà significati-
vament el risc d’incendi.

– Té previst el Govern de la Generalitat promoure 
alguna actuació extraordinària al Parc Natural dels 
Ports de neteja del bosc per reduir significativament el 
risc d’incendi forestal?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013 

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de promoure alguna actu
ació extraordinària de neteja de pistes i ac
cessos al Parc Natural dels Ports
Tram. 314-07942/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

El Parc Natural dels Ports creat l’any 2001 amb una 
superfície total de 35.050 hectàrees, inclou 861 hectà-
rees de reserves naturals i 205 hectàrees de Refugi de 
Fauna Salvatge que es distribueixen entre les tres co-
marques: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les abun-
dants nevades i pluges posteriors dels passats mesos 
de febrer i març a la part alta del massís dels Ports ha 
comportat una gran abundància d’arbres arrencats de 
soca-rel, de capçades trencades, de grans branques al 
terra. Aquesta situació, si no se’n fa una neteja de bona 
part comportarà, a l’assecar-se, un increment del ma-
terial combustible i, per tant, augmentarà significati-
vament el risc d’incendi.

– Té previst el Govern de la Generalitat promoure al-
guna actuació extraordinària al Parc Natural dels Ports 
de neteja de pistes i accessos que puguin facilitar en el 
cas d’incendi els accessos a totes les zones del Parc?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013 

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb entitats o funda
cions per a col·laborar en la neteja del Parc 
Natural dels Ports
Tram. 314-07943/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27912 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

El Parc Natural dels Ports creat l’any 2001 amb una 
superfície total de 35.050 hectàrees, inclou 861 hectà-
rees de reserves naturals i 205 hectàrees de Refugi de 
Fauna Salvatge que es distribueixen entre les tres co-
marques: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les abun-
dants nevades i pluges posteriors dels passats mesos 
de febrer i març a la part alta del massís dels Ports ha 
comportat una gran abundància d’arbres arrencats de 
soca-rel, de capçades trencades, de grans branques al 
terra. Aquesta situació, si no se’n fa una neteja de bona 
part comportarà, a l’assecar-se, un increment del ma-
terial combustible i, per tant, augmentarà significati-
vament el risc d’incendi.

– S’ha posat en contacte el Govern de la Generalitat 
amb entitats o fundacions com el CIRE, les ADFS, les 
Entitats Excursionistes i Grups Ecologistes, la Federa-
ció Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, 
per establir algun tipus de col·laboració en les tasques 
de neteja del Parc Natural del Ports?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013 

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de recerca d’una teràpia 
gènica per a l’atàxia de Friedreich
Tram. 314-07944/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

El projecte de «Teràpia gènica per a l’atàxia de Frie-
dreich basada en la modificació de vectors virals i 
no virals per millorar la seva distribució a través de 
la barrera hematoencefàlica» és un projecte encapça-
lat pels investigadors Javier Díaz-Nido –del Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Uni-
versidad Autónoma de Madrid; CIBER de Enferme-
dades Raras (CIBERER)– i Ernest Giralt (IRB Barce-
lona; Universitat de Barcelona).

Les entitats de persones afectades per aquest tipus 
d’atàxia i dels seus familiars defensen que l’única cura 
és resoldre el problema d’origen genètic amb teràpia 
gènica i calculen que cal un pressupost mínim anual 
d’uns 100.000 euros per dur a terme aquest projecte, 
durant tres anys. En ser una malaltia rara, l’única ma-
nera de concloure la recerca sense demores és disposar 
de finançament públic.

Per això interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– En quina fase està aquest projecte de recerca?

– Quin ha estat el finançament destinat per la Gene-
ralitat de Catalunya a aquest projecte des dels inicis, 
any a any?

– Quina previsió de finançament té previst de desti-
nar-hi l’any 2013 i successius?

– Està buscant el Govern finançament privat per al 
projecte?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi generat pel trasllat de metges 
del CAP de Móra la Nova a l’Hospital Comar
cal de Móra d’Ebre
Tram. 314-07945/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Fa un parell d’anys, adduint un Pla d’ordenació de re-
cursos per a l’estalvi de l’Àrea Bàsica de Salut, es van 
desplaçar els metges que oferien consulta al Centre 
d’Assistència Primària de Móra la Nova a les Urgènci-
es de l’Hospital de Móra d’Ebre.

El servei de Móra la Nova, de referència per als mu-
nicipis del sud de la Ribera d’Ebre atenia fins llavors 
pacients que no tenien perquè anar a urgències i pres-
tava servei 24 hores els 7 dies de la setmana. Amb la 
implementació d’aquesta nova mesura el CAP va limi-
tar la seva obertura de dilluns a divendres de 8 a 20 h. i 
els caps de setmana tancat. Segons el Departament de 
Salut el passar metges de l’Institut Català de la Salut 
a treballar a un altre centre del grup SAGESSA-GE-
COHSA tenia per objectiu generar estalvi de recursos.

– Quin estalvi ha generat fins a data d’avui al Departa-
ment de Salut, o als seus ens, la decisió que els metges 
de l’Àrea Bàsica de Salut Móra d’Ebre - Móra la Nova 
prestin servei a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
enlloc de fer-ho al CAP de Móra la Nova?

– Quants recursos econòmics, o diners, ha facturat 
al Departament de Salut (o als seus ens) l’empresa, la 
titular o la gestora del servei, de l’Hospital de Móra 
d’Ebre per ubicar-hi els professionals que ara fan con-
sultes a urgències i que abans realitzaven la consulta al 
CAP de Móra la Nova?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’un assessor en po
lítiques educatives comparades al Departa
ment d’Ensenyament
Tram. 314-07946/10

Formulació
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 28020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, diputado del Grupo Parla-
mentario de Ciutadans, conforme a lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

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

– ¿Qué razones justifican la contratación de Pol Xart 
Terradellas como asesor de políticas educativas com-
paradas en el Departamento de Educación?

– ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para valorar la 
idoneidad de la contratación del Sr. Xart como asesor 
de dicho Departamento?

– ¿Qué formación tiene el Sr. Xart?

– ¿Cuál es la experiencia profesional del Sr. Xart co-
mo asesor?

– ¿Cuáles son las funciones asignadas al Sr. Xart co-
mo asesor de políticas educativas comparadas?

– ¿A cuánto ascienden los costes sociales y salariales 
de la contratación del Sr. Xart, en concepto de cotiza-
ciones a la Seguridad Social y cualquier otro régimen 
de protección social?

– ¿Cuántos asesores trabajan en el Departamento de 
Educación? ¿Cuántos cargos de asignación directa tra-
bajan en el Departamento de Educación?

– ¿La entrada del Sr. Xart como asesor en el Departa-
mento de Educación supone el despido o traslado de 
algún trabajador de dicho Departamento?

Palau del Parlament, 2 de julio de 2013 

Carlos Carrizosa Torres
Diputado del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un fitxer d’adhesions a 
propostes impulsades per la Generalitat
Tram. 314-07947/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28022 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Per quin motiu i amb quina finalitat vol crear el Go-
vern un fitxer d’adhesions a propostes impulsades pel 
Govern de la Generalitat?

2. Per quins motius el fitxer d’adhesions a propostes 
impulsades pel Govern de la Generalitat no forma part 
del Programa d’innovació i qualitat democràtica?

3. Considera el Govern que el fitxer d’adhesions a pro-
postes impulsades pel Govern fomenta la participació 
ciutadana o és, en canvi, un instrument de pressió?

4. Considera el Govern que el fitxer d’adhesions a pro-
postes impulsades pel Govern fomenta la participació 
ciutadana o és, en canvi, tal com indica el seu nom, un 
simple instrument per fomentar adhesions?

5. Considera el Govern que fomentar les adhesions a 
propostes del Govern és fomentar de forma real la par-
ticipació ciutadana?

6. Considera el Govern que les crítiques generades pel 
fitxer d’adhesions contribueixen a impulsar el màxim 
consens polític i social en el procés cap al referèndum 
o la consulta?

7. Si el Govern preveu utilitzar el fitxer d’adhesions 
en el procés del referèndum o consulta, ha sol·licitat 
la opinió dels grups parlamentaris, de les entitats pre-
sents en el Pacte nacional pel dret a decidir, o del Con-
sell Assessor per la Transició Nacional?

8. Preveu el Govern retirar el seu fitxer d’adhesions a 
propostes impulsades pel Govern tenint present l’ona-
da de crítiques i la manca d’adhesions a aquesta pro-
posta del Govern?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dones residents a Catalunya que 
porten burca o un altre tipus de vel integral
Tram. 314-07948/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Quantes dones residents a Catalunya porten el bur-
ca com a tal (és a dir, la peça de roba característica de 
l’Afganistan)?

2. Quantes dones residents a Catalunya porten algun 
altre tipus de vel integral?

3. Dels delictes comesos l’any passat a Catalunya, en 
quin percentatge els presumptes responsables porta-
ven burca o nicab?

4. Davant l’anunci fet pel Conseller d’Interior durant el 
Ple del Parlament del passat 3 de juliol de la intenció 
del Govern de fer una llei per prohibir l’ús del vel inte-
gral als espais públics: el govern ha investigat les con-
seqüències que la llei comportaria respecte a l’aïlla-
ment i l’exclusió de les dones que vesteixin vel integral 
i la criminalització de tota la població musulmana?

5. Quins mitjans de mediació intercultural s’estan des-
tinant, des del Govern, a detectar aquests casos i a po-
sar mitjans per a defensar els drets d’aquestes dones?

6. Han detectat aquests mitjans d’intermediació  social 
o cultural casos de coacció a les dones per a vestir al-
gun tipus de vel integral? Si és així, s’han activat les 
eines ja existents via la Llei per l’eradicació de la vio-
lència masclista per als casos de coaccions?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vídeo institucional del Memorial De
mocràtic Temps de memòria
Tram. 314-07949/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’objecte que persegueix el vídeo institucio-
nal del Memorial Democràtic Temps de Memòria?

– Quin ha estat el cost total d’elaboració, producció i 
difusió del vídeo institucional del Memorial Democrà-
tic Temps de Memòria? Desglossar per conceptes.

– Quina difusió donarà el Govern del vídeo institu-
cional del Memorial Democràtic Temps de Memòria?

– Quin serà el cost total de l’acte de presentació al Pa-
lau de la Generalitat del vídeo institucional del Memo-
rial Democràtic Temps de Memòria? Desglossar per 
conceptes.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge del president de la Genera
litat al Brasil
Tram. 314-07950/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat l’objecte del viatge que el president de 
la Generalitat ha realitzat al Brasil?

– Quin ha estat el cost total del viatge del president de 
la Generalitat i de les persones que l’acompanyaven al 
Brasil? Desglossar per conceptes.

– Quines persones i en raó de quin càrrec acompa-
nyaven al president de la Generalitat en el seu viat-
ge al Brasil? Quins motius van justificar la presència 
d’aquests acompanyants en aquest viatge institucional?

– En quins vols i en quines classes viatjaven cadascu-
na de les persones que integraven la comitiva del Go-
vern en aquest viatge al Brasil?

– Quin ha estat el cost individual de cadascun dels bit-
llets d’avió? Qui va sufragar el cost d’aquests bitllets?

– En quins hotels s’ha allotjat la comitiva durant l’es-
tada al Brasil? Quin ha estat el cost de l’allotjament, el 
règim d’estada i el tipus d’habitacions ocupades?

– Quines empreses, institucions, etc., estaven repre-
sentades en la comitiva que va acompanyar el Vice-
president del Govern al Brasil? Qui va sufragar el cost 
d’aquests bitllets de les persones que representaven a 
aquests col·lectius?

– Quina ha estat l’agenda oficial del president de la 
Generalitat durant els dies d’estada al Brasil? Informar 
de forma detallada.

– Amb quines persones o institucions es va reunir el 
president de la Generalitat durant el seu viatge al Bra-
sil? Quina era la motivació que justificava cadascuna 
d’aquestes reunions?

– El president de la Generalitat, o algun membre de la 
seva comitiva que l’acompanyaven han realitzat acti-
vitats de caràcter privat durant el seu viatge al Brasil? 
En cas afirmatiu, quines han estat aquestes activitats?

– Han acompanyat periodistes al president de la Ge-
neralitat al viatge del Brasil? En cas afirmatiu, quants 
periodistes i qui ha sufragat el cost del viatge dels pe-
riodistes?

– Quin ha estat el resultat del viatge al Brasil?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici d’algun procediment sanciona
dor per manca de comunicació de les con
centracions davant de domicilis de diputats 
promogudes per la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca
Tram. 314-07951/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació a les concentracions/reunions que s’han 
produït davant dels domicilis i espais professionals de 
càrrecs electes, especialment diputats al Congrés, així 
com de seus de partits polítics en el marc de la campa-
nya anomenada «escrache» promogudes per la Plata-
forma d’Afectats per l’Hipoteca en els darrers mesos, 
de coneixement públic i notori, el Govern ha iniciat 
algun procediment sancionar per manca de comuni-
cació? Indicar el nombre, la data d’incoació, estat del 
procediment i nombre de sancions i import.

– En relació a les concentracions/reunions que s’han 
produït davant dels domicilis i espais professionals de 
càrrecs electes, especialment diputats al Congrés, així 
com de seus de partits polítics en el marc de la campa-
nya anomenada «escrache» promogudes per la Plata-
forma d’Afectats per l’Hipoteca en els darrers mesos, 
de coneixement públic i notori, el Departament d’In-
terior, a través de la Unitat de Mediació dels Mossos 
d’Esquadra, es va adreçar a aquesta entitat per fer-li 
saber la necessitat de comunicar les referides concen-
tracions?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el garantiment de la gratuïtat del 
transport escolar per als alumnes amb una 
discapacitat inferior al 60%
Tram. 314-07952/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 28056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Pot garantir el govern la gratuïtat del transport es-
colar per als alumnes amb una discapacitat inferior al 
60% per al proper curs escolar?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Eva Granados Galiano, diputada, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la gratuïtat del men
jador escolar per als alumnes amb una dis
capacitat inferior al 60%
Tram. 314-07953/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 28057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari:
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– Pot garantir el govern la gratuïtat del menjador es-
colar per als alumnes amb una discapacitat inferior al 
60% per al proper curs escolar?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Eva Granados Galiano, diputada, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acomiadaments fets a l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-07954/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28059 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Atès que des de l’any 2011 l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, ICC, està realitzant acomiadaments de per-
sonal fix, que portava molts anys a l’entitat, fins el mo-
ment prop d’un 10 % de la plantilla sense plantejar per 
altra part un ERO en el qual caldria fer palès quins 
motius justifiquen el degoteig d’acomiadaments: 

1. Quin és el nombre total de persones acomiadades 
des del 2011 i els motius dels acomiadaments?

2. Quina és la mitjana d’edat de les persones treballa-
dores acomiadades per l’ICC?

3. Quins són els motius pels quals s’acomiaden perso-
nes treballadores de 55 anys i fins i tot de més de 60 
anys?

4. Per què l’opció de la prejubilació només s’ha utilit-
zat per a dos directius de més de 60 anys sense donar 
aquesta possibilitat a les persones treballadores de la 
mateixa edat i anys de serveis?

5. L’ICC reserva l’opció de la prejubilació només per 
als càrrecs directius? Quins són els motius?

6. Quants diners ha pagat l’ICC en concepte d’indem-
nitzacions dels acomiadaments de les persones treba-
lladores des del 2011?

7. Quin ha estat el cost dels serveis jurídics, advo-
cats, taxes judicials que ha pagat l’ICC pels acomia-
daments?

8. Quines directrius segueix l’ICC pel que fa a les ne-
gociacions envers les persones treballadores acomia-
dades, atès que algunes vegades ha recorregut les 
sentències al TSJC, en altres casos ha pagat les indem-
nitzacions demandades sense esperar la sentència del 
TSJC i en altres ha arribat a acords amb les persones 
treballadores acomiadades en l’acte de conciliació?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat que hi hagi consens polí
tic, social i científic per a reformar les políti
ques d’ordenació territorial i urbanisme
Tram. 314-07955/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Creu l’Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat 
que a l’hora d’iniciar la reforma de les polítiques d’or-
denació territorial i d’urbanisme a Catalunya, és ne-
cessari que hi hagi un ampli consens polític, social i 
científic sobre els seus objectius, finalitats i procedi-
ment a seguir per aconseguir uns resultats factibles i 
de llarg abast, més enllà dels canvis de majories políti-
ques parlamentàries?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les consultes fetes prèviament a la 
creació del comitè d’experts per a la refor
ma de les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanisme
Tram. 314-07956/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha fet l’Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat 
algun tipus de consulta o demanat opinió abans de 
crear el Comitè d’experts per a la reforma de les políti-
ques d’ordenació territorial i d’urbanisme a Catalunya, 
per determinar-ne les funcions, els objectius i la com-
posició?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a designar els mem
bres del comitè d’experts per a la reforma 
de les polítiques d’ordenació territorial i ur
banisme
Tram. 314-07957/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

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

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

– Quins criteris ha tingut en compte l’Hble. Conseller 
de Territori i Sostenibilitat a l’hora de designar els dis-
set experts de la seva lliure designació per formar part 
del Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques 
d’ordenació territorial i d’urbanisme a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la representació de les diverses sensi
bilitats en el comitè d’experts per a la refor
ma de les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanisme
Tram. 314-07958/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera l’Hble. Conseller de Territori i Soste-
nibilitat que entre els disset experts de la seva lliure 
designació per formar part del Comitè d’experts per 
a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i 
d’urbanisme a Catalunya, hi ha representades totes les 
opinions i sensibilitats diverses més significatives pre-
sents actualment al nostre país?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència que els membres del 
comitè d’experts per a la reforma de les polí
tiques d’ordenació territorial i urbanisme re
presentin un ampli consens social i polític
Tram. 314-07959/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera l’Hble. Conseller de Territori i Sostenibi-
litat que, pel bon èxit dels treballs i de les conclusions 
del Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques 
d’ordenació territorial i d’urbanisme a Catalunya seria 
convenient que els seus components disposessin d’un 
ampli consens social i polític?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la representativitat dels components 
del comitè d’experts per a la reforma de les 
polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
Tram. 314-07960/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera l’Hble. Conseller Territori i Sostenibili-
tat que els components del Comitè d’experts per a la 
reforma de les polítiques d’ordenació territorial i d’ur-
banisme a Catalunya, que ha designat lliurament, són 
representatius de la totalitat de sensibilitats socials i 
polítiques en matèria de política territorial i urbanisme 
presents al nostre país?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu
cativa en funcionament a Barcelona en data 
del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07961/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins centres residencials d’acció educativa es troben 
en funcionament a la ciutat de Barcelona a 30/06/2013? 
Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglos-
sar entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants atesos als centres 
d’atenció a la infància i a l’adolescència de 
Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07962/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants nens han estat atesos als centres i equipa-
ments d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA) 
de la ciutat de Barcelona, a 30/06/2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció d’equipaments 
per a persones amb discapacitat que esta
bleix el conveni de col·laboració amb l’Ajun
tament de Barcelona en matèria d’equipa
ments de serveis socials en data del 30 de 
juny de 2013
Tram. 314-07963/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès els projectes de construcció d’equipaments per a 
les persones amb discapacitat, a la ciutat de Barcelo-
na, inclosos en el Conveni de col·laboració Generalitat-

Ajuntament en matèria d’equipaments de serveis soci-
als 2005-2007.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a 30/06/2012?

2. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina és la data prevista per a la seva posada en 
funcionament en cada cas?

4. Quina import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests projectes en els pressupostos de l’any 2012?

Palau del Parlament, 2 de juliol del 2012

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de Ferrocarrils de la Ge
neralitat accessibles i en obres en data del 
30 de juny de 2013
Tram. 314-07964/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines són les estacions de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) accessibles a 30 de juny del 
2013, les estacions en obres i la data de previsió del seu 
termini d’execució, i la planificació de les  estacions 
que falten a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció dels centres re
sidencials d’acció educativa per a la infàn
cia que estableix el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria 
d’equipaments de serveis socials en data 
del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07965/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun dels centres residencials d’acció educativa per a la 
infància a la ciutat de Barcelona previstos en el Conve-
ni de col·laboració Generalitat-Ajuntament 2005-2007 
en matèria d’equipaments de serveis socials?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de carnets de pensionista 
en circulació a Barcelona en data del 30 de 
juny de 2013
Tram. 314-07966/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants Carnets de Pensionista hi ha en circulació a 
la ciutat de Barcelona a 30/06/2013?

2. Quants d’aquests Carnets són de modalitat A, des-
glossant el número de carnets en funció de si el titular 
és una persona major de 65 anys o una persona amb 
discapacitat?

3. Quants d’aquests Carnets són de modalitat B, des-
glossant el número de carnets en funció de si el titular 
és una persona major de 65 anys o una persona amb 
discapacitat?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’acolliment de Barcelona 
i sobre els menors que hi són acollits en da
ta del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07967/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quins centres d’acolliment existeixen a la ciutat de 
Barcelona a 30/06/2013? Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglos-
sar per comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció de residències 
i centres de dia per a gent gran que esta
bleix el conveni de col·laboració amb l’Ajun
tament de Barcelona en matèria d’equipa
ments de serveis socials en data del 30 de 
juny de 2013
Tram. 314-07968/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28172 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadascu-
na de les residències i centres de dia per a la gent gran, 
a la ciutat de Barcelona, inclosos en el Conveni de col-
laboració Generalitat - Ajuntament de Barcelona en 
matèria d’equipaments de serveis socials 2005-2007?

2. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a 30/06/2013?

3. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

4. Quina és la data prevista per a la seva posada en 
funcionament en cada cas?

5. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-

ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de l’aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
de la data d’entrada en vigor ençà
Tram. 314-07969/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin finançament ha assignat la Generalitat de Ca-
talunya a la implementació de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, des 
de la seva entrada en vigor fins a l’actualitat, desglos-
sat any per any i per conceptes?

– Quin import s’ha destinat a la ciutat de Barcelona 
des de l’entrada en vigor de la Llei fins a l’actualitat, 
desglossat any per any i per conceptes?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones en llista d’espera per a 
accedir a una plaça de centre de dia de titu
laritat pública per a gent gran en data del 30 
de juny de 2013
Tram. 314-07970/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28174 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes persones hi ha a 30/06/2013 en llista d’es-
pera per accedir a una plaça de centre de dia per a gent 
gran de titularitat pública a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barce-
lona per a aconseguir una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben 
un ajut o que estan en espera de rebre’l en 
compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, re
lativa a la dependència, a Barcelona en data 
del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07971/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1. En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006 a la ciu-
tat, quantes persones han sol·licitat ser valorades a la 
ciutat de Barcelona des de l’entrada en vigor de la Llei 
de la Dependència fins el dia 30/06/2013?

2. Quantes persones han estat efectivament valorades 
des de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència 
fins el dia 30/06/2013 a la ciutat de Barcelona?

3. A quantes persones se’ls ha elaborat el seu PIA des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència fins 
el dia 30/06/2013, desglossades per nivells i graus de 
dependència a la ciutat de Barcelona?

4. Quantes persones han rebut la prestació o servei des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència fins 
el dia 30/06/2013 a la ciutat de Barcelona, desglossat 
per tipologia de prestació?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han mort 
abans de rebre la prestació assignada en el 
pla individual d’atenció a Barcelona en data 
del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07972/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28176 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quantes persones han mort un cop feta la sol·licitud 
de la valoració per la dependència i abans de rebre la 
prestació o servei assignat en el PIA, a la ciutat de Bar-
celona des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència fins 
a 30/06/2013, a la ciutat de Barcelona?

2. Quin percentatge representa sobre el total de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir cen
tres de dia per a persones amb discapacitat 
de Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07973/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28177 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Existeix a 30/06/2032 llista d’espera per accedir a 
una plaça de centre de dia per a persones amb disca-
pacitat, de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una d’aquestes places?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’es-
pera?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir a re
sidències per a persones amb discapacitat 
de Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07974/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1. Existeix a 30/06/2013 llista d’espera per accedir a 
una plaça de residència per a persones amb discapaci-
tat, de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de residència per 
a persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera en els proce
diments dels plans individuals d’atenció en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati
va a la dependència, a Barcelona en data del 
30 de juny de 2013
Tram. 314-07975/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28179 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és a 30/06/2013 el temps mig d’espera a la 
ciutat de Barcelona entre la presentació d’una sol-
licitud per la valoració de la dependència i el moment 
en el que l’usuari rep la notificació de la seva valora-
ció, en el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència?

2. Quin és a 30/06/2013 el temps mig d’espera entre el 
moment en el que l’usuari rep la notificació de valoració i 
l’elaboració efectiva del seu PIA, a la ciutat de Barcelona?

3. Quin és a 30/06/2013 el temps mig d’espera entre 
l’elaboració del PIA i el moment en el que l’usuari rep 
la prestació, a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben 
un ajut o que estan en espera de rebre’l en 
compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, re
lativa a la dependència, a Barcelona en data 
del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07976/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes persones hi ha a 30/06/2013 a la ciutat de 
Barcelona rebent les ajudes o prestacions correspo-
nents a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència, especificant 
la tipologia de la prestació?

2. Quantes persones hi ha a 30/06/2013 en espera de la 
valoració a la ciutat de Barcelona? Quantes d’aquestes 
es troben fora de termini?

3. Quantes persones hi ha a 30/06/2013 amb la valora-
ció amb dret realitzada i en espera del dictamen o PIA 
a la ciutat de Barcelona? Quantes d’aquestes es troben 
fora de termini?

4. Quantes persones hi ha a 30/06/2013 amb el PIA 
elaborat i en llista d’espera per rebre la prestació a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir a re
sidències per a gent gran de Barcelona en 
data del 30 de juny del 2013
Tram. 314-07977/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28181 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Existeix a 30/06/2013 llista d’espera per poder acce-
dir a una plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quantes persones hi 
ha actualment en llista d’espera?

3. I quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barce-
lona per a accedir a una plaça de residència per a gent 
gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a Barcelona en 
data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07978/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quantes places de residència per a persones amb dis-
capacitat es troben en funcionament a 30/06/2013 a la 
ciutat de Barcelona, desglossades segons tipus de dis-
capacitat i per titularitat? Indicar la seva localització.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de renda mínima d’inser
ció a Barcelona el primer semestre del 2013
Tram. 314-07979/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28183 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En relació a la Renda Mínima d’Inserció a la ciutat de 
Barcelona.

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

1. Quantes persones han sol·licitat la Renda Mínima 
d’Inserció a la ciutat de Barcelona durant el primer se-
mestre del 2013?

2. A quantes d’aquestes persones finalment se’ls hi ha 
concedit durant el primer semestre del 2013?

3. Quin és el temps mig d’espera registrat entre la pre-
sentació de la sol·licitud i la recepció de la prestació 
econòmica durant el primer semestre de l’any 2012 a 
la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos assistits per a joves tutelats i 
extutelats a Barcelona en data del 30 de juny 
de 2013
Tram. 314-07980/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28184 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins pisos assistits per a joves extutelats o tutelats 
existeixen a la ciutat de Barcelona a 30/06/2013? Indi-
car la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants joves estan acollits actualment en cadascun 
d’aquests centres?

4. Quants d’aquests joves són estrangers? Desglossar 
entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a gent gran de titularitat pública i concertades 
a Barcelona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07981/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28185 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quantes places de residència per a la gent gran de 
titularitat pública, hi ha a la ciutat de Barcelona, a 
30/06/2013, indicant la seva localització?

2. Quantes places de residència per a la gent gran con-
certades i/o col·laboradores, hi ha a la ciutat de Barce-
lona, a 30/06/2013, indicant la seva localització?

3. Quantes noves places de residència per a la gent gran 
són noves places col·laboradores o s’han concertat o a 
la ciutat de Barcelona durant l’any 2012 fins l’actuali-
tat, indicant la seva localització?

4. Quantes places de centre de dia per a la gent gran 
de titularitat pública, hi ha a la ciutat de Barcelona, a 
30/06/2013, indicant la seva localització?

5. Quantes places de centre de dia per a la gent gran 
concertades i/o col·laboradores, hi ha a la ciutat de 
Barcelona, a 30/06/2013 indicant la seva localit-
zació?

6. Quantes noves places de centre de dia per a la gent 
gran són noves places col·laboradores o s’han concer-
tat o a la ciutat de Barcelona, durant l’any 2012 fins 
l’actualitat, indicant la seva localització?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que treballen 
als centres i equipaments d’atenció a la in
fància i l’adolescència de Barcelona en data 
del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07982/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes persones treballen a 30/06/2013 als centres 
i equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència 

de la ciutat de Barcelona? Es demana desglos sament 
per centre i especificant la tipologia de pro fes sional.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de discapacitats menors de 
seixantacinc anys que tenen un programa 
individual d’atenció a Barcelona en data del 
30 de juny de 2013
Tram. 314-07983/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes persones amb discapacitat, menors de 65 
anys, disposen a 30/06/2013, de PIA a la ciutat de 
Barcelona seguint la Llei 39/2006 respecte de les sol-
licituds i les valoracions realitzades el 2012 i durant el 
primer semestre del 2013?

2. Quantes d’aquestes persones estan efectivament re-
bent una prestació, en el marc de la Llei 39/2006 a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica amb relació al con
veni marc de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Barcelona en matèria de serveis socials
Tram. 314-07984/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat l’import econòmic que ha transferit la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelo-
na en relació al Conveni marc existent entre ambdues 
administracions per al finançament dels serveis soci-
als bàsics de la ciutat de Barcelona l’any 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 i 2012 separadament? Desglossar per 
concepte (atenció primària, EAIA, gent gran, discapa-
citat, immigració, IMEB...), i any per any.

2. Quin ha estat el pressupost liquidat de cadascuna de 
les transferències per cadascun dels anys?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats i els equipaments cultu
rals finançats a Barcelona el 2013
Tram. 314-07985/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines activitats culturals que es celebren a la ciutat 
de Barcelona durant l’any 2013 està previst finançar 
des de la Generalitat de Catalunya? Indicar activitat 
i import.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de l’Ajun
tament de Barcelona per a percebre l’1% 
cultural, en compliment de la Llei 22/1998, 
de la Carta Municipal de Barcelona, el pri
mer semestre de 2013
Tram. 314-07986/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. D’acord amb la llei 22/1998 de 30 de desembre, de 
la Carta Municipal de Barcelona, quantes sol·licituds 
ha presentat l’Ajuntament de Barcelona davant el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya per tal de percebre 
el finançament que atorga l’1% cultural durant el pri-
mer semestre de 2013?

2. D’aquestes sol·licituds, quines sol·licituds han estat 
acceptades i quines denegades?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions als consorcis i funda
cions culturals de Barcelona el 2013
Tram. 314-07987/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions i per quins conceptes està pre-
vist realitzar des de la Generalitat de Catalunya als 
diferents consorcis i fundacions de caire cultural dels 
que forma part i amb seu a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
Tram. 314-07988/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quins centres escolars de la ciutat de Barcelona es 
va mantenir la sisena hora durant el curs 2012-2013 i a 
quins centres es suprimí respecte al curs 2011-2012?

– Quins canvis es produïren a la sisena hora als cen-
tres que la van mantenir?

– En quins centres escolars s’impartirà la sisena hora 
durant el curs escolar 2013-2014 i quina és la previsió 
pressupostària?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra
cons de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 314-07989/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cons del CEIP Mediterrània de la ciutat de Barcelona 
en la seva actual ubicació?

2. Quan finalitzaran les obres de construcció?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van asso
lir la graduació en educació secundària obli
gatòria a Barcelona el curs 20122013
Tram. 314-07990/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quants alumnes no van assolir la graduació a l’ense-
nyament secundari obligatori als centres escolars de la 
ciutat de Barcelona, al curs 2012-2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar
racons de l’Escola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 314-07991/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cons del CEIP Sant Martí de la ciutat de Barcelona en 
la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quants cursos, línies i grups 
cursaran els seus estudis al centre al proper curs 2013-
2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra
cons de l’Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 314-07992/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cons del CEIP Dels Encants de la ciutat de Barcelona 
en la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Bailèn, de Barcelona
Tram. 314-07993/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
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veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat sobre les obres del nou CEIP Bailèn de la ciutat de 
Barcelona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar 
els mòduls prefabricats del centre escolar?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra
cons de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 314-07994/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cons del CEIP La Maquinista de la ciutat de Barcelona 
en la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar
racons de l’Escola Congrés Indians, de Bar
celona
Tram. 314-07995/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cons del CEIP Congrés Indians de la ciutat de Barce-
lona en la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar
racons de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-07996/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cons del CEIP Can Fabra de la ciutat de Barcelona en 
la seva actual ubicació?
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2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona 
el curs 20122013
Tram. 314-07997/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quants alumnes s’han donat de baixa des de l’inici 
del curs escolar 2012-2013, als centres educatius de la 
ciutat de Barcelona, desglossat per nivells educatius?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
del curs 20122013
Tram. 314-07998/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat l’índex del fracàs escolar a la ciutat de 
Barcelona al curs 2012-2013?

2. Cas que encara no es disposi d’aquesta dada, quin 
ha estat la darrera dada obtinguda respecte al fracàs 
escolar a la nostra ciutat?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de cen
tres públics de Barcelona el curs 20122013
Tram. 314-07999/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és l’import que ha aportat la Generalitat per be-
ques menjador dels alumnes escolaritzats als centres 
públics de la ciutat de Barcelona al curs 2012-2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment dels canvis del calen
dari escolar del curs 20122013 en el curs 
20132014
Tram. 314-08000/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins canvis que es produïren en el calendari esco-
lar del curs 2012-2013 es mantindran en el curs esco-
lar 2013-2014 i quins no es mantindran?

– Quins ajuts i/o aportacions té previst realitzar el Go-
vern de la Generalitat a la ciutat de Barcelona per tal 
de poder fer front a les noves necessitats de l’alumnat 
i de les seves famílies amb motiu del calendari escolar 
del curs 2012-2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als alumnes de les escoles 
de música municipals i del Conservatori Mu
nicipal de Música de Barcelona
Tram. 314-08001/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es desti-
naran als alumnes escolaritzats al conjunt de les esco-
les de música municipals i del Conservatori de Música 
de la ciutat de Barcelona pel curs 2012-2013?

2. Quins es preveuen destinar al curs 2013-2014?

3. Quin és l’import individualitzat dels ajuts destinats 
als alumnes de les escoles de música municipals i del 
Conservatori de Música durant el curs 2012-2012?

4. Quin és l’import que es preveu destinar al curs 
2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports que s’han de transferir a 
l’Ajuntament de Barcelona o a l’Institut Mu
nicipal d’Educació de Barcelona destinats a 
les escoles de música municipals i al Con
servatori Municipal de Música de Barcelona
Tram. 314-08002/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins imports falten transferir a l’Ajuntament de 
Barcelona o IMEB respecte al funcionament o ajudes 
a les escoles de música municipals i del Conservatori 
corresponents al curs 2011-2012 i al curs 2012-2013?

2. Cas que s’hagi de fer encara alguna transferència, 
quina és la causa del retràs?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC



23 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 125

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’aportació econòmica a les llars d’infants 
municipals de Barcelona per al curs 2012
2013 i la sobre la previsió per al curs 20132014
Tram. 314-08003/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és l’import que es destinarà al funcionament 
del conjunt de les escoles bressol municipals de la 
ciutat de Barcelona pel curs 2012-2013?

2. Quin import es preveu destinar al curs 2013-2014?

3. Quin és l’import destinat a cadascuna de les places 
d’escola bressol municipals durant els curs 2012-2013?

4. Quin és l’import que es preveu destinar al curs 
2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció de diver
sos instituts a Barcelona
Tram. 314-08004/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents preguntes per tal que li si-
guin contestades amb resposta escrita: 

Atès que encara hi ha pendents de construir diversos 
IES a la Ciutat de Barcelona com ara l’IES Vilado-

mat, Vallcarca, Sant Martí, Sagrera, Rubió i Tudurí, 
La Marina, La Clota, Fluvià, Fabra i Coats, Can Bat-
lló, Anglesola, Angeleta Ferrer, Miquel Tarradell o Jo-
sep Pla, 

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

1. Quins IES tenen ja el Projecte d’obres redactat i/o 
aprovat?

2. Quina ubicació definitiva s’ha decidit per cadascun 
dels centres?

3. Disposa la Generalitat ja del sòl corresponent per a 
cadascun dels centres?

4. Quin és el calendari previst per a la seva construc-
ció i/o finalització?

5. En quins pressupostos es preveu consignar el crèdit 
pressupostari suficient per a la realització de la inversió?

6. Cas que la previsió pressupostària la faci el Consor-
ci d’Educació, ha traspassat la Generalitat al Consorci 
l’import necessari per a la realització de les inversions 
o té previst fer-ho i quan?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica a les escoles 
de música de Barcelona per al curs 2012
2013 i la previsió per al curs 20132014
Tram. 314-08005/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és l’import que es destinarà al funcionament 
del conjunt de les escoles de música municipals i del 
Conservatori de Música de la ciutat de Barcelona pel 
curs 2012-2013?

2. Quin import es preveu destinar al curs 2013-2014?
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3. Quin és l’import destinat a cadascuna de les places 
de les escoles de música municipals i del Conservatori 
de Música durant els curs 2012-2013?

4. Quin és l’import que es preveu destinar al curs 
2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres escolars que funcionen en 
barracons a Barcelona i el calendari de su
pressió
Tram. 314-08006/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents preguntes per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins són els centres escolars de la ciutat de Barce-
lona que es troben en barracons?

2. S’ha dissenyat o elaborat un calendari de supressió 
dels centres escolars que es troben actualment funcio-
nant en barracons a la Ciutat de Barcelona?

3. S’ha dissenyat o elaborat un calendari de construc-
ció dels CEIP que actualment es troben pendents de 
construcció a la Ciutat de Barcelona?

4. Cas que les respostes siguin afirmatives, quin són 
aquests calendaris?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de formació d’adults a Bar
celona
Tram. 314-08007/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes places de formació d’adults s’han ofert a 
la ciutat de Barcelona al curs 2012-2013, desglossades 
segons modalitat de formació, segons titularitat del 
centre i per districtes?

2. Quantes persones han demanat una plaça a les esco-
les d’adults de la ciutat de Barcelona, per aquest pro-
per curs escolar 2013-2014, desglossades segons mo-
dalitat de formació, segons titularitat del centre i per 
districtes?

3. Quantes sol·licituds no es van poder atendre al curs 
2012-2013 i quins van ser els motius?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports pendents de transferir a 
l’Ajuntament de Barcelona o a l’Institut Mu
nicipal d’Educació de Barcelona destinats a 
les llars d’infants municipals
Tram. 314-08008/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins imports falten transferir a l’Ajuntament de 
Barcelona o IMEB respecte al funcionament o ajudes 
a les escoles bressol municipals corresponents al curs 
2011-2012 i al curs 2012-2013?

2. Cas que s’hagi de fer encara alguna transferència, 
quina és la causa del retràs?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als alumnes de les llars d’in
fants municipals de Barcelona
Tram. 314-08009/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es des-
tinaran als alumnes escolaritzats al conjunt de les es-
coles bressol municipals de la ciutat de Barcelona pel 
curs 2012-2013?

2. Quins es preveuen destinar al curs 2013-2014?

3. Quin és l’import individualitzat dels ajuts destinats 
als alumnes de les escoles bressol municipals durant 
els curs 20121-2013?

4. Quin és l’import que es preveu destinar al curs 
2013-2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres educatius de primària i se
cundària que es preveu de posar en funcio
nament a Barcelona
Tram. 314-08010/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants nous centres educatius de primària es pre-
veuen posar en funcionament a la ciutat de Barcelona, 
el curs 2013/2014, indicant la localització i el número 
de places?

2. Quants nous centres educatius de secundària es pre-
veuen posar en funcionament a la ciutat de Barcelona, 
el curs 2013/2014, indicant la localització i el número 
de places?

3. S’ha previst el crèdit pressupostari suficient per a la 
realització de la corresponent inversió?

4. Cas que les inversions s’hagin de consignar al pres-
supost del Consorci d’Educació, s’ha previst al pressu-
post el traspàs de la corresponent inversió?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants de titulari
tat de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-08011/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-



23 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 125

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 94

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes són les places de les llars d’infants de titu-
laritat de la Generalitat a la ciutat de Barcelona?

2. En quins centres estan distribuïdes aquestes places 
amb indicació del Districte al que pertany cadascun?

3. Quina ha estat la demanda no atesa a cadascuna de 
les llars d’infants al curs 2012-2013?

4. Quin serà el nombre de places ofertades pel curs 
2013-2014 a les esmentades llars d’infants?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Gene
ralitat a Barcelona
Tram. 314-08012/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. S’han produït modificacions de les ràtios d’alumnat 
a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a la 
ciutat de Barcelona al curs 2012-2013?

2. En quins centres s’han produït i quines han estat les 
modificacions?

3. Es preveuen modificacions de les ràtios d’alumnat a 
les llars d’infants al curs 2013-2014 amb indicació nu-
mèrica d’aquestes variacions?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat 
a Barcelona
Tram. 314-08013/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. S’han produït modificacions de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat a la ciutat 
de Barcelona al curs 2012-2013?

2. En quins centres s’han produït i quines han estat les 
modificacions?

3. Es preveuen modificacions a les plantilles a les llars 
d’infants al curs 2013-2014, amb indicació numèrica 
d’aquestes variacions?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments esportius que rebran 
finançament per a la construcció o l’arranja
ment el 2013, a Barcelona
Tram. 314-08014/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quins equipaments esportius ubicats a la ciutat de 
Barcelona està previst que rebin finançament per la se-
va construcció o arranjament, per part del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, durant l’any 2013? Indicar 
equipament esportiu, concepte i import destinat.

2. Quines activitats o competicions esportives que es 
celebren a la ciutat de Barcelona durant l’any 2013 està 
previst que rebin finançament, parcial o total, pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya i per quin import? 
Indicar activitat o competició i import atorgat.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat de les operaci
ons de compravenda de solars, locals i edi
ficis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona en 
el període 20102013
Tram. 314-08015/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascuna de les operacions de compra-venda de solars, 
locals i/o edificis per part de la Generalitat de Catalu-
nya amb l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2010 
fins el primer semestre de 2013, desglossat per semes-
tres i detallant l’ús previst i el preu de compra?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de construcció i posada en 
marxa de les residències i dels centres de 
dia a Barcelona en el període 20102013
Tram. 314-08016/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el cost de construcció i posada en mar-
xa de cadascuna de les noves residències - centres de 
dia a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2013, desglossat per semestres i 
detallant la seva ubicació i la data de funcionament?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de 
l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en 
concepte de despeses de capitalitat, subsi
diarietat i suplència en el període 20102013
Tram. 314-08017/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajunta-
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ment de Barcelona en concepte de despeses de capita-
litat, subsidiarietat i suplència des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pressu
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Bar
celona per a polítiques adreçades a perso
nes amb discapacitat en el període 20102013
Tram. 314-08018/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades 
a persones amb discapacitat des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2013, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de promoció i di
fusió de la cultura en el període 20102013
Tram. 314-08019/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció 
i difusió de la cultura des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2013, desglossades per semestres i deta-
llades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta al barri del Carmel i 
als seus entorns, a Barcelona, en el perío
de 20102013, en forma de transferències 
corrents o pagaments d’obres executades a 
l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-08020/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina ha estat la inversió realitzada per la Generali-
tat de Catalunya en els barris del Carmel i entorns de 
la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2013, en forma de transferències corrents 
o per pagament d’obres executades a l’Ajuntament de 
Barcelona o a les seves empreses o organismes autò-
noms, desglossats per semestres i detallada per projec-
te o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils en el període 20102013
Tram. 314-08021/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de foment dels 
drets civils des de l’any 2010 fins el primer semestre 
de 2013, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a Barcelona en el període 20102013
Tram. 314-08022/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2013, desglossat per semes-
tres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obligacions reconegudes amb 
l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-08023/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines son les obligacions reconegudes de la Gene-
ralitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, 
indicant les que estan pendents de pagament  detallades 
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pels exercicis 2013, 2012 i anteriors així com detallant 
els conceptes?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’atenció social 
en el període 20102013
Tram. 314-08024/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’atenció so-
cial des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament financer de l’Institut 
Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per la promoció i la construc
ció d’habitatges a Barcelona en el període 
20102013
Tram. 314-08025/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’endeutament financer d’Incasòl i 
Agencia de l’Habitatge de Catalunya, en la promoció 
i construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelona des 
de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013, especifi-
cant la ubicació i el nombre de vivendes de l’edificació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones en el període 20102013
Tram. 314-08026/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
les dones des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2013, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades als 
adolescents en el període 20102013
Tram. 314-08027/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
l’adolescència des de l’any 2010 fins el primer semes-
tre de 2013, desglossades per semestres i detallades 
per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses, pressupostades i liqui
dades, a l’Ajuntament de Barcelona per a in
versions per a Barcelona
Tram. 314-08028/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és l’import i el concepte de les despeses pres-
supostades i liquidades en inversions previstes i porta-
des a terme per la Generalitat de Catalunya a la ciutat 
de Barcelona, detallat per cadascun dels districtes de 
la ciutat, en l’exercici 2012 i primer semestre de 2013 
desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona en matèria d’infraestructures bà
siques i transport en el període 20102013
Tram. 314-08029/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraes-
tructures bàsiques i transport des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2013, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat per a la 
construcció d’equipaments socials a Barce
lona en el període 20102013
Tram. 314-08030/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat en ma-
tèria de construcció d’equipaments socials a la ciutat 
de Barcelona per part de la Generalitat da Catalunya 
des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013, des-
glossat per semestres i detallat per a cada construcció?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat del tram auto
nòmic de l’impost sobre la renda de les per
sones físiques en el període 20042013
Tram. 314-08031/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (tram autonò-
mic) a la ciutat de Barcelona en cada any des de 2004 
fins 2011 i el primer semestre de 2013, desglossat per 
semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

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 20102013
Tram. 314-08032/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28236; 30511 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 16.07.2013; 

Presidència del Parlament, 19.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’educació des 
de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013, detalla-
des per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de l’Ajuntament de Barce
lona cedides a la Generalitat en el període 
20102013
Tram. 314-08033/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines finques de propietat de l’Ajuntament de Bar-
celona s’han cedit a la Generalitat de Catalunya, espe-
cificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les expropiacions iniciades o en pro
cés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió 
de costos el 2012 i el 2013
Tram. 314-08034/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines expropiacions ha iniciat o estan en procés 
de tràmit per part de la Generalitat de Catalunya a la 
ciutat de Barcelona, especificant l’objecte de cadascu-
na de les expropiacions, les seves ubicacions i la pre-
visió de costos de les mateixes per als exercicis durant 
l’exercici 2012 i fins a 30 de juny de 2013, detallat per 
semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per als estran
gers en el període 20102013
Tram. 314-08035/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
les persones estrangeres des de l’any 2010 fins el pri-
mer semestre de 2013, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a la gent gran 
en el període 20102013
Tram. 314-08036/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
la gent gran des de l’any 2010 fins el primer semestre 
de 2013, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a la infància 
en el període 20102013
Tram. 314-08037/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
la infància des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2013, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a Bar
celona en el període 20102013
Tram. 314-08038/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a la ciutat de 
Barcelona els anys 2011, 2012 i el primer semestre de 
2013, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques cedides a l’Ajuntament de 
Barcelona en el període 20102013
Tram. 314-08039/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines finques de propietat de la Generalitat de Ca-
talunya s’han cedit a l’Ajuntament de Barcelona, espe-
cificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a les famílies 
en el període 20102013
Tram. 314-08040/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
les famílies des de l’any 2010 fins el primer semestre 
de 2013, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’habitatge en el 
període 20102013
Tram. 314-08041/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitat-
ge des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes a l’Ajunta
ment de Barcelona en el primer semestre del 
2013
Tram. 314-08042/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el període mitjà de pagament de la Ge-
neralitat de Catalunya i de les seves empreses, orga-
nismes i demés entitats, a l’Ajuntament de Barcelona, 
en el primer semestre 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes als proveï
dors en el període 20102013
Tram. 314-08043/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el període mitjà de pagament als pro-
veïdors de la Generalitat de Catalunya i de les seves 
empreses, organismes i demés entitats, diferenciat en-
tre els serveis i les obres, des de l’any 2010 fins el pri-
mer semestre de 2013, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els autònoms i les petites i mitjanes 
empreses de Barcelona que s’han beneficiat 
de les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances en el període 20102013
Tram. 314-08044/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre de Pimes i autònoms, ubicats a 
Barcelona, que s’han beneficiat de les línies financeres 
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de l’Institut Català de Finances des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2013, desglossat per semestres i 
detallant la finalitat de les mateixes?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per al manteniment de les rondes 
en el període 20102013
Tram. 314-08045/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les 
rondes des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2013, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental en el període 20102013
Tram. 314-08046/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’energia 
i qualitat ambiental des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2013, desglossades per semestres i deta-
llades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels llo
guers de locals i edificis ocupats per la Ge
neralitat a Barcelona en el període 20102013
Tram. 314-08047/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascun dels lloguers de locals i/o edificis ocupats per 
part de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Bar-
celona des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2013, desglossat per semestres i detallant el seu ús, 
ubicació i el preu de mensual del lloguer?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pressu
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Bar
celona per a polítiques de promoció de l’o
cupació i el creixement empresarial en el 
període 20102013
Tram. 314-08048/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció 
de l’ocupació i el creixement empresarial des de l’any 
2010 fins el primer semestre de 2013, desglossades per 
semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obligacions reconegudes amb 
l’Ajuntament de Barcelona pendents de pa
gament dels exercicis 2013, 2012 i anteriors
Tram. 314-08049/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines son les obligacions reconegudes de la Gene-
ralitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, 
indicant les que estan pendents de pagament detalla-
des pels exercicis 2013, 2012 i anteriors així com deta-
llant els conceptes?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de millorament 
del paisatge urbà en el període 20102013
Tram. 314-08050/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
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a l’Ajuntament de Barcelona en política de millora del 
paisatge urbà, especialment pel que fa a rehabilitació 
d’edificis, des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2013, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat de les transferènci
es i obligacions econòmiques atorgades a 
l’Ajuntament de Barcelona i a les seves em
preses, instituts i altres entitats per semes
tres del 2012 al 2013
Tram. 314-08051/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és l’import liquidat, pagat i pendent de paga-
ment a 30 de juny de 2012, a 31 de desembre de 2012 
i a 31 de juny de 2013 de cadascuna de les transfe-
rències i obligacions econòmiques de la Generalitat de 
Catalunya a favor de l’Ajuntament de Barcelona i les 
seves empreses, instituts i demés entitats, incloent-hi 
aquelles derivades de prestació de serveis i dels con-
venis signats?

– Quins mecanismes de pagament té previst la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de fer efectives aquestes 
obligacions de pagament durant el present exercici?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre les activitats de joc, envit o atzar a 
Barcelona en el període 20102013
Tram. 314-08052/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
que grava les activitats de joc, d’envit o d’atzar a la 
ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2013, desglossat per semestres i detallant 
per sales de bingo, casinos, màquines recreatives, ca-
nòdroms i frontons, rifes, tómboles i combinacions 
aleatòries?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
projectes d’inversió a Barcelona, en el pe
ríode 20102012, en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08053/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascun dels projectes d’inversió finançats per la Ge-
neralitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona des de 
l’any 2010 fins el primer semestre de 2013, en base a 
l’aplicació de la Llei de Barris (Llei 2/2004 de 4 de 
juny)?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Barcelona en data del 30 de 
juny de 2013
Tram. 314-08054/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pendent de pagament a 30 de 
juny de 2013 de la Generalitat de Catalunya a l’Ajun-
tament de Barcelona, desglossat per conceptes o actu-
acions?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes ju
rídics documentats a Barcelona en el perío
de 20102013
Tram. 314-08055/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentals a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2013 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències del Govern de l’Estat per a 
projectes d’inversió a Barcelona en el perí
ode 20102013
Tram. 314-08056/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
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del Govern Central i que s’ha destinat a projectes d’in-
versió a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2013 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorga
des a l’Ajuntament de Barcelona en el període 
20102013
Tram. 314-08057/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorgades per la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 
des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013, des-
glossat per semestres, desglossat per semestres i deta-
llat per cadascun dels conceptes?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vendes de béns immobles, locals 
i solars de la Generalitat a Barcelona en el 
període 20102013
Tram. 314-08058/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les vendes de béns immobles, lo-
cals i solars a Barcelona realitzades per part de la Ge-
neralitat de Catalunya des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2013 desglossat per semestres, detallant la 
ubicació a la ciutat l’ús de l’immoble, el preu de venda 
i el comprador?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de promoció del 
turisme en el període 20102013
Tram. 314-08059/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció 
del turisme des de l’any 2010 fins el primer semestre 
de 2013, desglossat per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències de les institucions comuni
tàries europees per a projectes d’inversió a 
Barcelona en el període 20102013
Tram. 314-08060/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
de les institucions comunitàries europees i que s’ha 
destinat a projectes d’inversió en la ciutat de Barcelona 
des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013 des-
glossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions finalis
tes en matèria d’atenció primària liquidat a 
l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-08061/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import liquidat a 30 de juny de 2013 
de les subvencions finalistes en matèria d’atenció pri-
mària de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques sanitàries en el 
període 20102013
Tram. 314-08062/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de sanitat des 
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de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013, desglos-
sades per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost de 
successions i donacions a Barcelona en el 
període 20102013
Tram. 314-08063/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre successions i donacions a la ciutat de Barcelona 
des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2013 des-
glossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres
supostades i liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a persones 
en situació de pobresa extrema en el perío
de 20102013
Tram. 314-08064/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
persones en extrema pobresa des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2013, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Mediació 
Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 
2013
Tram. 314-08065/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajun-
tament de Barcelona durant el primer semestre de 
2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones registrades en 
el Registre central de persones assegurades 
del Servei Català de la Salut el 2013
Tram. 314-08066/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin era el nombre de persones registrades en el Re-
gistre Central de Persones Assegurades (RCA) de Cat-
Salut, amb nacionalitat no espanyola informada i resi-
dent a la ciutat de Barcelona durant el primer semestre 
de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisions de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2013
Tram. 314-08067/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28271 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Serra, Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes peticions de revisions de cèdules d’habita-
bilitat ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona en el pri-
mer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei d’Atenció a 
Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajun
tament de Barcelona el 2013
Tram. 314-08068/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28272 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzar el Govern de la Ge-
neralitat al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers 
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Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona du-
rant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Detecció i 
Contacte de Menors Estrangers Immigrants 
no Acompanyats de l’Ajuntament de Barce
lona el 2013
Tram. 314-08069/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Detecció i Contacte de menors 
estrangers immigrants no acompanyats de l’Ajunta-
ment de Barcelona durant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in
documentats que han estat presentats per a 
protecció a Barcelona el 2013
Tram. 314-08070/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants menors estrangers indocumentats han estat 
presentats a la ciutat de Barcelona per a protecció du-
rant el primer semestre de 2013? Desglossar per país 
de procedència.

2. Quantes presentacions de menors estrangers per a 
la protecció s’han realitzat a la ciutat de Barcelona du-
rant el primer semestre de 2013? Desglossar segons el 
cos policial o l’administració que hagi fet la presen-
tació.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aules d’acollida per als 
menors immigrants a Barcelona
Tram. 314-08071/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre d’aules d’acollida per a me-
nors immigrants a la ciutat de Barcelona durant el curs 
2012-2013?

2. Quina ha estat la relació d’escolars que han passat 
per cada una d’elles detallant la seva nacionalitat?

3. Amb quin nombre d’aules d’acollida es comptarà 
durant el curs 2013-2014 a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions a l’Ajuntament de Bar
celona per a polítiques de joventut el 2013
Tram. 314-08072/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions del Govern de la 
Generalitat a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques 
de joventut durant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Bar
celona per a fomentar la formació i l’ocupa
ció entre els joves el 2013
Tram. 314-08073/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins han estat els acords o convenis signats entre el 
Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona du-
rant el primer semestre de 2013 per tal de fomentar la 
formació i ocupació entre els joves de la ciutat?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes signats amb relació a la 
Borsa d’habitatge de lloguer per a joves de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-08074/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de contractes signats durant 
el primer semestre de 2013 en relació a la Borsa d’ha-
bitatge de lloguer per a joves a la ciutat de Barcelona?

2. Quin ha estat el nombre de joves allotjats en el pri-
mer semestre de 2013?

3. Quina és la previsió del Govern de la Generalitat pel 
que fa a contractes pel segon semestre?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a pro
moure la marca Barcelona en el període 
20102013
Tram. 314-08075/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de la marca Barcelona durant el 
primer semestre de 2013?

2. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de la marca Barcelona entre els 
anys 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a comerços de Bar
celona
Tram. 314-08076/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a comerços 
de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus de co-
merç, durant el primer semestre de 2013?

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a comerços de la ciutat de Barcelona, especificant el ti-
pus de comerç, entre els anys 2007 i 2012? Desglossar 
la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el pri-
mer semestre de 2013 per tal de fomentar el comerç 
a la ciutat de Barcelona i quin ha estat l’import dels 
mateixos?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes als mercats de 
Barcelona
Tram. 314-08077/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és l’import de les inversions realitzades en els 
mercats de la ciutat de Barcelona, totals i desglossades 
per cadascun dels mercats, durant el primer semestre 
de 2013?

2. Quina ha estat l’evolució de les inversions realitza-
des en els mercats de la ciutat de Barcelona, totals i 
desglossades per cadascun dels mercats, entre els anys 
2007 i 2012? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el pri-
mer semestre de 2013 per tal de fomentar la compra al 
mercats de la ciutat de Barcelona i quin ha estat l’im-
port dels mateixos?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes aixecades a comer
ços de Barcelona amb relació al compliment 
de la normativa estatal d’horaris comercials 
el 2012 i el 2013
Tram. 314-08078/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes actes s’han aixecat a comerços de la ciutat 
de Barcelona des de l’any 2012 fins el primer semestre 
de 2013, per compliment de la normativa estatal d’ho-
raris comercials, desglossades per districte?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords i convenis de foment de la 
formació i l’ocupació signats amb l’Ajunta
ment de Barcelona el 2013
Tram. 314-08079/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el pri-

mer semestre de 2013 per tal de fomentar la formació i 
l’ocupació i quin ha estat l’import dels mateixos?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a empreses de Bar
celona
Tram. 314-08080/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a empreses 
de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus d’em-
presa, durant el primer semestre de 2013?

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a empreses de la ciutat de Barcelona, especificant el ti-
pus d’empresa, entre els anys 2007 i 2012? Desglossar 
la resposta per anys.

3. Quantes operacions creditícies s’han portat a terme 
en la línia de finançament empresarial a la ciutat de Bar-
celona, especificant el nombre de sol·licituds, aprovaci-
ons, formalitzacions durant el primer semestre de 2013?

4. Quina ha estat l’evolució del nombre d’operacions credi-
tícies a empreses en la línia de finançament empresarial a 
la ciutat de Barcelona, especificant el tipus d’empresa, en-
tre els anys 2007 i 2012? Desglossar la resposta per anys.

5. S’ha concedit algun ajut a autònoms durant el primer 
semestre de 2013? En cas afirmatiu quin és el nombre 
d’ajuts total atorgat a autònoms de la ciutat de Barcelo-
na durant l’any 2013?

6. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts a au-
tònoms a la ciutat de Barcelona, entre els anys 2007 i 
2012? Desglossar la resposta per anys.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a Fira 
de Barcelona
Tram. 314-08081/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines aportacions econòmiques ha realitzat la Ge-
neralitat de Catalunya a la Fira de Barcelona durant el 
primer semestre de 2013?

2. Quina ha estat l’evolució de les aportacions econò-
miques que ha realitzat la Generalitat de Catalunya a 
la Fira de Barcelona entre els anys 2007 i el primer se-
mestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de Barcelona com a des
tinació turística
Tram. 314-08082/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de Barcelona com destí turístic 

tant a nivell internacional com estatal durant el primer 
semestre de 2013?

2. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de Barcelona com destí turístic 
tant a nivell internacional com estatal entre els anys 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació presentats a Barcelona en el pe
ríode 20072013
Tram. 314-08083/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre total de EROs presentat a Bar-
celona, des de l’any 2007 fins a el primer semestre de 
2013, especificant per tipus de ERO, nombre de treba-
lladors afectats a cada ERO i per any?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Bar
celona en el marc de Barcelona Creixement 
el 2013
Tram. 314-08084/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre el 
Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona o 
qualsevol dels organismes municipals durant el primer 
semestre de 2013 en el marc de la iniciativa Barcelona 
Creixement?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i les sancions a comer
ços de Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-08085/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat 
de Barcelona des de l’any 2007 fins el primer semestre 
de 2013, especificant tipus de expedient i per districte?

2. Quantes sancions a comerços s’han imposat a la 
ciutat Barcelona des de l’any 2007 fins el primer se-
mestre de 2013, especificant tipus de sancions, i quan-
titat de cada sanció i per districte?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions a esta
bliments de Barcelona per no retolar en català
Tram. 314-08086/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de la ciutat de Barcelona per no 
retolar en català durant el primer semestre de 2013, 
desglossat per activitat de l’establiment, i per districtes?

2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a la ciutat de Barcelona durant el primer 
semestre de 2013, desglossat per activitat de l’establi-
ment, i per districtes?

3. Quin és l’import de la sancions imposades a establi-
ments de la ciutat de Barcelona per no retolar en català 
durant el primer semestre de 2013, desglossat per acti-
vitat de l’establiment, i per districtes?

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Barcelona per no retolar 
en català durant el primer semestre de 2013, desglossat 
per activitat de l’establiment, i per districtes?

5. Quants establiments o empreses de la ciutat de Bar-
celona tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 
proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment i per districtes?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Barcelona per no retolar 



23 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 125

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 119

en català entre els anys 2007 i el primer semestre de 
2013, desglossat per anys, activitat de l’establiment, i 
per districtes?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a projectes d’em
prenedors a Barcelona
Tram. 314-08087/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a projectes 
emprenedors sorgits a la ciutat de Barcelona, especi-
ficant el tipus de projecte, durant el primer semestre 
de 2013?

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a projectes emprenedors sorgits a la ciutat de Barce-
lona, especificant el tipus de projecte, entre els anys 
2007 i 2012? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el pri-
mer semestre de 2013 per tal de fomentar l’activitat 
emprenedora a la ciutat de Barcelona i quin ha estat 
l’import dels mateixos?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el percentatge de delictes i faltes 
produïts a Barcelona durant el 2013 que els 
Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-08088/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el percentatge de resolució durant el 
primer semestre de 2013 per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra dels delictes que s’han produït a la ciutat 
de Barcelona?

2. Quin ha estat el percentatge de resolució durant el 
primer semestre de 2013 per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra de les faltes que s’han produït a la ciutat 
de Barcelona?

3. Quin ha estat el percentatge mig de resolució per ti-
pologies per part del Cos de Mossos d’Esquadra de les 
faltes que s’han produït a la ciutat de Barcelona durant 
el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores extraordinàries fe
tes pels mossos d’esquadra a Barcelona du
rant el 2013
Tram. 314-08089/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes hores extraordinàries han realitzat els Mos-
sos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona, durant el pri-
mer semestre de 2013?

2. Quin ha estat el cost econòmic d’aquestes hores du-
rant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per infrac
cions de l’Ordenança de mesures per a fo
mentar i garantir la convivència ciutadana 
a l’espai públic interposades pels mossos 
d’esquadra a Barcelona durant el 2013
Tram. 314-08090/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre de denúncies que han interposat 
els agents del Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de 
Barcelona per infraccions de l’Ordenança de mesures 
per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’es-
pai públic, durant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estrangers detinguts pels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona el 2013
Tram. 314-08091/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Del nombre d’estrangers detinguts durant el primer 
semestre de 2013 a la ciutat de Barcelona per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra, quants estaven en situació 
il·legal?

2. Del nombre d’estrangers en situació il·legal detin-
guts durant el primer semestre de 2013 a la ciutat de 
Barcelona per part del Cos de Mossos d’Esquadra, 
quants eren menors d’edat?

3. Quin és el nombre d’estrangers il·legals que els Mos-
sos d’Esquadra han posat a disposició del Cos Nacio-
nal de Policia durant el primer semestre de 2013 a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absentisme laboral a la Sala de Co
ordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra durant el 2013
Tram. 314-08092/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins nivells d’absentisme laboral s’han donat a 
la Sala de Coordinació de Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, durant el primer semestre de 2013?

2. Quin ha estat el nivell d’absentisme laboral del Cos 
de Mossos d’Esquadra, durant el primer semestre de 
2013?

3. I concretament a la Regió Policial de Barcelona Ciu-
tat, durant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts pels Mossos 
d’Esquadra per delictes, faltes i requeri
ments judicials a Barcelona el 2013
Tram. 314-08093/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a cadascun dels districtes 
de la ciutat de Barcelona, i globalment a tota la ciutat, 
desglossat per delictes, faltes i requeriments judicials 
durant el primer semestre de 2013?

2. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona per 
la comissió d’un delicte relacionat amb el trànsit du-
rant el primer semestre de 2013?

3. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona per 
la comissió d’un delicte contra el patrimoni durant el 
primer semestre de 2013?

4. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona du-
rant el primer semestre de 2013 són de nacionalitat es-
panyola i quants dels detinguts són estrangers?

5. Quin ha estat el nombre de detinguts durant el pri-
mer semestre de 2013 a la ciutat de Barcelona per na-
cionalitats?

6. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona durant 
el primer semestre de 2013 són majors d’edat, quants 
són menors d’edat i quants no s’especifica l’edat?

7. Quants dels menors detinguts a la ciutat de Barcelo-
na durant el primer semestre de 2013 són estrangers?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han in
gressat en centres penitenciaris de Barce
lona el 2013
Tram. 314-08094/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes persones han ingressat en presons i centres 
penitenciaris de la ciutat de Barcelona, desglossades 
per nacionalitats, durant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies presentades als Mos
sos d’Esquadra de Barcelona el primer se
mestre del 2013
Tram. 314-08095/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de denúncies presentades 
davant els Mossos d’Esquadra durant el primer semes-
tre de 2013 a la ciutat de Barcelona, desglossades per 
conceptes?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies cursades pels 
Mossos d’Esquadra desglossades per conceptes, a 
la ciutat de Barcelona, durant el primer semestre de 
2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals en el Cos de 
Mossos d’Esquadra el primer semestre del 
2013
Tram. 314-08096/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nivell d’accidents laborals del Cos 
de Mossos d’Esquadra, durant el primer semestre de 
2013?

2. I concretament, quin ha estat a la Regió Policial de 
Barcelona Ciutat durant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tipus d’infraccions, delictes i faltes 
comesos a Barcelona durant el primer se
mestre del 2013
Tram. 314-08097/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes infraccions penals s’han produït a la ciu-
tat de Barcelona durant el primer semestre de 2013? 
Desglossar la resposta per nombre d’infraccions a ca-
da districte de la ciutat.

2. Quants delictes contra el patrimoni s’han produït 
a la ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 
2013?

3. Quantes faltes contra el patrimoni s’han produït a la 
ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 2013?

4. Quants delictes i faltes de furt s’han produït a la ciu-
tat de Barcelona durant el primer semestre de 2013?

5. Quants delictes s’han produït a la ciutat de Barcelo-
na relacionats amb el trànsit durant el primer semestre 
de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per robatori 
al metro, als Ferrocarrils de la Generalitat i 
als tramvies metropolitans el primer semes
tre del 2013
Tram. 314-08098/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
al Metro de Barcelona durant el primer semestre de 
2013?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
als Ferrocarrils de la Generalitat durant el primer se-
mestre de 2013?

3. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
als tramvies metropolitans durant el primer semestre 
de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sentències amb pena de treballs 
en benefici de la comunitat dictades a Bar
celona el primer semestre del 2013
Tram. 314-08099/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes sentències s’han dictat a la ciutat de Barce-
lona en les que la pena imposada han estat treballs a 
favor de la comunitat (desglossat en programes i per-
sones), durant el primer semestre de 2013?

2. Quantes d’aquestes sentències s’han executat final-
ment (desglossat en programes i persones)?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius dels Mossos d’Es
quadra a Barcelona
Tram. 314-08100/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona en data 30 de juny 
de 2013 desglossat per àrea policial (districtes), tot in-
dicant quants agents estan destinats a serveis regio-
nals, quants a l’àrea de Tedax, i quants a la Divisió 
d’Informació, indicant el percentatge de cada unitat 
sobre el total d’agents desplegats?

2. Quina és la previsió de nous efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra per la ciutat de Barcelona durant 
la resta de l’any 2013 així com per ab ls propers anys?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les operacions conjuntes dels Mossos 
d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana i amb el 
Cos Nacional de Policia a Barcelona el pri
mer semestre del 2013
Tram. 314-08101/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

Quantes operacions conjuntes ha realitzat el Cos de 
Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona durant 
el primer semestre de 2013 amb Guàrdia Urbana i/o el 
Cos Nacional de Policia? Desglossar la resposta per 
cossos i forces de seguretat participants i matèria.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra dels 
districtes de Sarrià  Sant Gervasi i de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 314-08102/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quina és la previsió d’inici d’obres, terminis d’exe-
cució i posada en funcionament de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - Sant Gerva-
si, a la ciutat de Barcelona?

2. Quina és la previsió d’inici d’obres, terminis d’exe-
cució i posada en funcionament de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra al districte de Sant Martí, a la ciu-
tat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Bar
celona el primer semestre del 2013
Tram. 314-08103/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de denúncies interposades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la plaça de Catalunya durant el primer 
semestre de l’any 2013?

2. Quina ha estat l’evolució de les denúncies interposa-
des a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la plaça de Catalunya entre els anys 2009 
i 2012? Desglossar la resposta per anys.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a implantar la targeta T16
Tram. 314-08104/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el termini que preveu el Govern de la Gene-
ralitat per implantar la T-16?

2. Quines millores suposaran respecte a l’actual T-12?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes T12 sol·licita
des el primer semestre del 2013
Tram. 314-08105/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el número de targetes T-12 que han 
estat sol·licitades durant el primer semestre de l’exer-
cici 2013?

2. Quin ha estat el número de viatges que s’han realit-
zat amb les mateixes? Detallar tota la informació per 
poblacions.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun
tament de Barcelona en matèria de trans
ports el primer semestre del 2013
Tram. 314-08106/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quines han estat les aportacions econòmiques de la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria de transports el primer semestre de l’any 
2013, tot detallant el projecte en relació a cada matèria 
o actuació realitzada?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres per a l’arri
bada de la línia 9 del metro a l’aeroport de 
Barcelona  el Prat
Tram. 314-08107/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
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veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el calendari previst per l’execució de la L9 
en quan a la seva l’arribada de l’aeroport del Prat del 
Llobregat?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in
fraestructures del transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona amb 
relació als projectes sectorials de la línia 9 
del metro
Tram. 314-08108/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el Pla director d’infraestructures del transport 
públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona 
i les inversions que s’hi preveien.

Atès que l’esmentat Pla preveia la següent actuació: 

Metro L9 Projectes sectorials (ascensors, escales me-
càniques, sistema peatge)

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

1. Quin és l’estat de l’execució prevista al Pla director 
d’infraestructures del transport públic col·lectiu a la re-
gió metropolitana de Barcelona en relació al metro L9 
Projectes sectorials (ascensors, escales mecàniques, 
sistema peatge)?

2. En el seu cas, quin és el calendari previst per a la fi-
nalització, indicant detalladament les actuacions pen-
dents?

3. Quin és el import de la inversió efectivament realit-
zada durant el primer semestre del 2013?

4. Si s’escau, quin és el import de la inversió pendent 
per a la seva finalització?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a l’adaptació de les 
instal·lacions del metro a les persones amb 
mobilitat reduïda fetes el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08109/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines són les actuacions realitzades durant el pri-
mer semestre del 2013 en relació a l’adaptació a les 
persones amb mobilitat reduïda del servei de metro de 
la Generalitat de Catalunya? Detalli’s material mòbil i 
infraestructures.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives al servei del 
tramvia metropolità durant el primer semes
tre del 2013
Tram. 314-08110/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines son les dades del servei de tramvia metropo-
lità, durant el primer semestre del 2013 (detalli’s per 
línies), respecte dels conceptes: 

– Línies

– Longitud xarxa (km)

– Vehicles-km (milions)

– Estacions

– Tramvies/hora punta i sentit

– Viatges (milions)

– Recaptació (milions d’euros)

– Frau en la venda de bitllets

– Número d’inspectors

– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives als Ferrocar
rils de la Generalitat de Catalunya durant el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-08111/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines son les dades de l’empresa Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya durant el primer semestre de 
l’exercici 2013 (detallis primera corona i resta de Sis-
tema Tarifari Integrat, així com per línies), respecte 
dels conceptes: 

– Línies

– Longitud xarxa (km)

– Vehicles-km (milions)

– Estacions

– Trens/hora punta i sentit

– Viatges (milions)

– Recaptació (milions d’euros)

– Frau en la venda de bitllets

– Número d’inspectors

– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions fermes per excés de ve
locitat a les rondes de Barcelona durant el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-08112/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el nombre de sancions fermes durant 
el primer semestre del 2013, per infraccions d’excés de 
velocitat a les rondes del municipi de Barcelona, que 
fixa el Decret 152/2007?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els estudis econòmics relatius 
al transport públic fets el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08113/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins han estat els estudis econòmics relatius al 
transport públic realitzats pel Govern de la Generalitat 
durant el primer semestre del 2013?

2. Quin ha estat el seu cost individualitzat?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències en el 
servei del tramvia metropolità durant el pri
mer semestre del 2013
Tram. 314-08114/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes 
al servei de tramvia metropolità durant el primer se-
mestre del 2013? Detalli’s, en cada cas, les conseqüèn-
cies per les persones, el material mòbil i/o béns mate-
rials i la prestació del servei.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències a les líni
es dels Ferrocarrils de la Generalitat de Ca
talunya durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08115/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes 
a les línies de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya durant el primer semestre del 2013? De-
talli’s, en cada cas, les conseqüències per les persones, 
el material mòbil i/o béns materials i la prestació del 
servei.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum d’aigua a Barcelona durant 
el primer semestre del 2013
Tram. 314-08116/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el consum d’aigua i el seu cost, durant 
el primer semestre de 2013 pels ciutadans de Barcelo-
na, i la seva variació anual des de l’any 2010, tot deta-
llant les dades per mesos?

2. Quin ha estat el consum familiar mitjà d’aigua du-
rant el primer semestre de 2013 a la ciutat de Barcelo-
na i la seva variació anual des de l’any 2010?

3. Quin ha estat el consum d’aigua durant el primer 
semestre de 2013 de les instal·lacions públiques de la 
nostra ciutat i la seva variació anual des de l’any 2010?

4. Quin ha estat el consum d’aigua en l’activitat econò-
mica en l’actuació empresarial i comercial de la ciutat?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incidències a causa de la 
contaminació olfactiva a Barcelona durant el 
2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08117/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes incidències a causa de contaminació odorí-
fera s’han produït a la ciutat de Barcelona durant l’any 
2012 i primer semestre del 2013? Desglossat per se-
mestres.

2. En què es concreta la col·laboració entre la Genera-
litat i l’Ajuntament de Barcelona per a la prevenció de 
la contaminació odorífera?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissions de contaminants a l’at
mosfera de Barcelona durant el 2012 i el pri
mer semestre del 2013
Tram. 314-08118/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quins han estat els diferents focus d’emissions de 
contaminants a l’atmosfera durant el primer semestre 
de 2013 i durant tot el passat 2012 a la ciutat de Barce-
lona? Desglossat per trimestres.

2. Quins han estat els nivell d’immissió per la concen-
tració dels contaminants durant el 2012 i durant el pri-
mer semestre de 2013 a la ciutat de Barcelona? Des-
glossat per trimestres.

3. Quins han estat els controls de les emissions atmosfè-
riques i la vigilància de la presència dels contaminant a 
l’aire en diferents punts receptors a la ciutat de Barcelona?

4. Quines han estat les mesures per pal·liar l’esmentada 
contaminació a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació lluminosa a l’àrea me
tropolitana de Barcelona durant el 2012 i el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-08119/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell de contaminació lluminosa 
en l’àrea metropolitana de Barcelona durant tot el pas-
sat 2012 i durant el primer semestre de 2013? Desglos-
sat per semestres.

2. Quines accions ha dut a terme la Comissió de Preven-
ció de la Contaminació Lluminosa en assessorament a 
la ciutadania i a les administracions de la ciutat de Bar-
celona durant el 2012 i al primer semestre de 2013?

3. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells de diòxid de carboni a l’àrea 
metropolitana de Barcelona durant el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08120/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins són els nivells de CO2 emesos a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona durant el primer semestre de 
2013?

2. Quines són les causes d’emissió, tot especificant el 
volum i percentatge respecte als nivells totals?

3. Pel que fa a l’alliberació industrial de CO2, quina és 
l’aportació per sectors o grups industrials?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació acústica a Barcelona 
durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08121/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quin ha estat el nivell de contaminació acústica de 
Barcelona durant el primer semestre de 2013?

2. Quins han estat els resultats del mesurament del so-
roll ambiental realitzat del Govern de la Generalitat 
durant el primer semestre de 2013?

3. Quines han estat les principals fonts de soroll durant 
aquest any?

4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de gestors autoritzats per 
l’Agència de Residus de Catalunya que han 
operat a Barcelona el primer semestre del 2013
Tram. 314-08122/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants gestors autoritzats per l’Agència de Residus 
de Catalunya i homologats han operat a la ciutat de 
Barcelona durant el primer semestre de 2013?

2. Quin volum de residus s’han gestionat durant el pri-
mer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a la neteja de les 
aigües contaminades per trihalometans du
rant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08123/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines són les actuacions que ha portant a terme el 
govern per la neteja de les aigües contaminades de tri-
halometans durant el primer semestre de 2013 i durant 
tot el passat 2012? Desglossat per semestres.

2. Quins són els mitjans utilitzats per assegurar als 
ciutadans la fiabilitat de l’aigua?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les aportacions econòmiques de 
l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Àrea Metro
politana de Barcelona durant el 2012 i el pri
mer semestre del 2013
Tram. 314-08124/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quines han estat les aportacions econòmiques per 
part de l’Agencia Catalana de l’Aigua a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona durant el 2012 i primer semestre 
de 2013 en relació al tractament de les aigües de la se-
va conurbació? Desglossat per semestres

2. Quin és l’estat del deute de l’ACA a data 31 desem-
bre 2012?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida selectiva a Barcelona du
rant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08125/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el resultat de la recollida selectiva du-
rant el primer semestre de 2013 i la seva variació res-
pecte l’any 2010 a la ciutat de Barcelona? Desglossat 
semestralment i anualment.

2. Quines deficiències s’han trobat en l’actual recollida 
selectiva que s’hagin de millorar per donar un millor 
servei al ciutadà a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de residus tecnològics a 
Barcelona durant el 2012 i el primer semes
tre del 2013
Tram. 314-08126/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quina és la infraestructura de tractament de residus 
existent dedicada a la recollida de residus tecnològics 
a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és el número de tones de recollida dels esmen-
tats residus que s’ha realitzat durant tot l’any 2012 i 
durant el primer semestre de 2013 a la ciutat de Barce-
lona? Desglossat per trimestres.

3. Quin és el número de tones que s’havien previst pel 
primer semestre de 2013 i quines són les dades reals 
fins al moment a la ciutat de Barcelona?

4. Quina és actualment la xarxa de transport que por-
ta els residus des dels punts nets als centres de tracta-
ment a la ciutat de Barcelona? Quina és la previsió de 
millora per part del govern de la Generalitat?

5. On són tractats el residus tecnològics que recullen a 
la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres educatius que 
s’han adherit al programa Escoles Verdes el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-08127/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quants centres educatius de la ciutat de Barcelona 
s’han adherit al programa Escoles Verdes al primer se-
mestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat radioelèctric de Barcelona du
rant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08128/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat l’estat radioelèctric de la ciutat de Bar-
celona durant el passat 2012 i durant el primer semes-
tre de 2013? Desglossat per trimestres.

2. Quantes peticions de l’Ajuntament i dels ciutadans 
de Barcelona han rebut sobre l’estat radioelèctric de la 
ciutat?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a millorar les infra
estructures i els serveis municipals als bar
ris de Collserola durant el 2012 i el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08129/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les actuacions realitzades pel Go-
vern de la Generalitat per tal de millorar les infraes-
tructures i serveis municipals com ara equipaments, 
seguretat, neteja, enllumenat, urbanització dels car-
rers, ampliació de la cobertura telefònica, incloent la 
cobertura mòbil (3G, 4G...) i serveis ADSL, en els di-
ferents barris de Collserola durant el passat 2012 i du-
rant el primer semestre de 2013? Desglossat per se-
mestres.

– Quines són els actuacions previstes durant el segon 
semestre de 2013 pel tal de seguir millorar les infraes-
tructures i serveis dels esmentats barris?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de qualitat de l’aigua de les 
platges de Barcelona
Tram. 314-08130/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins han estat els paràmetres de qualitat de les ai-
gües de bany a les platges de Barcelona durant el 2012 
i primer semestre de 2013? Desglossat per trimestres.

2. Com ha afectat la situació financera de l’Agència Catala-
na de l’Aigua en el mesurament i control d’aquests nivells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament de la dessalinitzado
ra del Prat de Llobregat i sobre la previsió 
per a construirne de noves
Tram. 314-08131/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell de funcionament de la des-
saladora del Prat durant el 2012 i durant el primer se-
mestre del 2013? Desglossat per trimestres.

2. Quin és el número de dessaladores que el Govern de 
la Generalitat vol construir futurament?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres socio
sanitaris previstos en el Conveni de millora 
de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelo
na per al període 20082015 i sobre les par
tides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-08132/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba, a 30/06/2013, 
cadascun dels projectes relacionats amb centres socio-
sanitaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa 
sanitària de la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres d’aten
ció primària previstos en el Conveni de mi
llora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar
celona per al període 20082015 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-08133/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin moment es troba a 30/06/2013 la construc-
ció de cadascun dels centres d’atenció primària inclo-
sos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de la 
ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Barcelona
Tram. 314-08134/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària 
a la ciutat de Barcelona a 30/06/2013, desglossat per 
especialitats i per equip d’atenció primària?

2. Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a la ciutat de Barcelona a 30/06/2013, desglossat 
per especialitats i per equip d’atenció primària?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres d’aten
ció primària previstos en el Conveni de mi
llora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar
celona per al període 20082015 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-08135/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels 
projectes relacionats amb salut mental inclosos en el 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels equipaments 
hospitalaris previstos en el Conveni de mi
llora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar
celona per al període 20032007 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-08136/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba, a 30/06/2013 
cadascun dels projectes relacionats amb centres hos-
pitalaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa 
sanitària de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’atenció primà
ria de la ciutat de Barcelona
Tram. 314-08137/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins centres d’atenció primària hi ha a 30/06/2013 
a la ciutat de Barcelona? Especificant-ne la ubicació, el 
districte, la data en què es van posar en funcionament 
i les seves especialitats.

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres de sa
lut mental previstos en el Conveni de millo
ra de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar
celona per al període 20032007, sobre les 
partides pressupostàries assignades a ca
da projecte i el cost dels equipaments fina
litzats
Tram. 314-08138/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba, a 30/06/2013, 
cadascun dels projectes relacionats amb salut mental 
inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 5 de juliol del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl
Tram. 314-08139/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofici-
al de l’Incasòl han iniciat la seva construcció a la ciu-
tat de Barcelona durant el primer semestre de 2013? 
De quines promocions es tracta i quants habitatges te-
nen cadascuna d’aquestes promocions? Quina és la da-
ta d’inici d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han iniciat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2012? De quines pro-
mocions es tracta i quants habitatges tenen cadascu-
na d’aquestes promocions? Quina és la data d’inici 
d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl van iniciar la seva construcció du-
rant l’any 2011 i quantes durant l’any 2010? De quines 
promocions es tracta i quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions? Quina és la data d’inici 
d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisió de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona en el període 20122013
Tram. 314-08140/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes peticions de revisions de cèdules d’habita-
bilitat ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona, durant 
el 2012 i el primer semestre de 2013, desglossat per 
districtes?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de la cua de maniobres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-08141/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Està redactat el projecte de la cua de maniobres dels 
FGC (Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya) a la 
plaça Catalunya de Barcelona? En cas afirmatiu, quan 
es va redactar el projecte?
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2. Quan està previst el començament de les obres d’a-
quest projecte?

3. Quin és el calendari d’obres previst per a portar a 
terme aquest projecte?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació feta a l’àrea extraordinària 
de rehabilitació integral del barri del Carmel, 
de Barcelona, del 2005 ençà
Tram. 314-08142/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és l’aportació que ha realitzat la Generalitat 
de Catalunya respecte a l’AERI del Carmel de la ciutat 
de Barcelona durant el primer semestre de 2013 i des 
del 2005 fins a l’actualitat desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’inici i finalització de la pro
moció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia 
Castells de Barcelona
Tram. 314-08143/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és la data prevista d’inici i finalització de les 
diferents fases pendents de la promoció Colònia Cas-
tells de l’Incasòl a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis privats de 
Barcelona en el període 20122013
Tram. 314-08144/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes han estat les subvencions atorgades pel Go-
vern de la Generalitat per a la instal·lació d’ascensors 
a edificis privats de la ciutat de Barcelona durant l’any 
2012 i durant el primer semestre de 2013, desglossades 
pels diferents districtes de la ciutat?
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2. Quantes d’aquestes subvencions ja han estat cobrades?

3. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl del 2010 al 2012 i 
les previsions per al 2013
Tram. 314-08145/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofici-
al de l’Incasòl es troben en fase de construcció a Bar-
celona a data de la resposta de la pregunta? En quina 
fase de construcció es troben? De quines promocions 
es tracta i quants habitatges tenen cadascuna d’aques-
tes promocions? Quina és la data d’inici d’obres i la 
data de finalització prevista de cadascuna d’aquestes 
promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl es trobaven en fase de construcció a 
Barcelona durant el primer semestre de 2013? En qui-
na fase de construcció es trobaven? De quines pro-
mocions es tracta i quants habitatges tenen cadascu-
na d’aquestes promocions? Quina és la data d’inici 
d’obres i la data de finalització prevista de cadascuna 
d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl es trobaven en fase de construcció a 
Barcelona a l’any 2012? En quina fase de construcció 
es trobaven? De quines promocions es tracta i quants 
habitatges tenen cadascuna d’aquestes promocions? 
Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització 
prevista de cadascuna d’aquestes promocions?

4. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl es trobaven en fase de construcció 
a Barcelona a l’any 2011 i quantes a l’any 2010? De 

quines promocions es tracta i quants habitatges tenen 
cadascuna d’aquestes promocions? Quina és la data 
d’inici d’obres i la data de finalització de cadascuna 
d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del projecte i l’inici de les 
obres de soterrament de l’estació d’autobu
sos de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-08146/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Està redactat el projecte de la nova estació d’auto-
busos soterrada de l’estació de Sants de Barcelona? En 
cas afirmatiu, quan es va redactar el projecte?

2. Quan està previst el començament de les obres d’a-
quest projecte?

3. Quin és el calendari d’obres previst per a portar a 
terme aquest projecte?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges protegits de 
l’Institut Català del Sòl desocupats a Barce
lona en el període 20112013
Tram. 314-08147/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl 
es troben buits a la ciutat de Barcelona a data de la 
resposta d’aquesta pregunta? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenen habitatges 
buits a data de la resposta d’aquesta pregunta? Des de 
quina data es troben buits cadascun dels habitatges i 
per quins motius?

2. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl 
es troben buits a la ciutat de Barcelona a 30/06/2013? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenen habitatges buits a 30/06/2013? Des de qui-
na data es troben buits cadascun dels habitatges i per 
quins motius?

3. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl es 
trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2012? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenien habitatges buits a 31/12/2012? Des de quina 
data es trobaven buits cadascun dels habitatges i per 
quins motius?

4. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl 
es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenien habitatges buits a 31/12/2011? Des de quina 
data es trobaven buits cadascun dels habitatges i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de promocions d’habitatge 
protegit de l’Institut Català del Sòl finalitza
des en el període 20102013
Tram. 314-08148/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han finalitzat la seva construcció a 
la ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 
2013? De quines promocions es tracta i quants habi-
tatges tenen cadascuna d’aquestes promocions? Quina 
és la data d’inici i de finalització d’obres de cadascuna 
d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han finalitzat la seva construcció a 
la ciutat de Barcelona durant l’any 2012? De quines 
promocions es tracta i quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions? Quina és la data d’inici 
i de finalització d’obres de cadascuna d’aquestes pro-
mocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl van finalitzar la seva construcció 
a Barcelona durant l’any 2011 i quantes durant l’any 
2010? De quines promocions es tracta i quants habi-
tatges tenen cadascuna d’aquestes promocions? Quina 
és la data d’inici i de finalització d’obres de cadascuna 
d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llicències d’obres ator
gades per a promocions d’habitatge prote
git de l’Institut Català del Sòl en el període 
20102013
Tram. 314-08149/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi ha 
atorgat llicència d’obres durant el primer semestre de 
2013? De quines promocions es tracta i quants habitat-
ges tenen cadascuna d’aquestes promocions? Qui pro-
mou cadascuna d’aquestes promocions d’habitatges de 
protecció oficial?

2. A quantes promocions d’habitatges de protecció 
oficial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi ha 
atorgat llicència d’obres durant l’any 2012? De quines 
promocions es tracta i quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions? Qui promou cadascuna 
d’aquestes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial?

3. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi va 
atorgar llicència d’obres durant l’any 2011 i a quantes 
durant l’any 2010? De quines promocions es tracta i 
quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes promo-
cions? Qui promou cadascuna d’aquestes promocions 
d’habitatges de protecció oficial?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris de Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona, aco
llit a la convocatòria del 2006 en aplicació de 
la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08150/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28354 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Tor-
re Baró - Ciutat Meridiana, al districte de Sant Andreu 
de Barcelona.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2006, en relació al barri de Torre 
Baró - Ciutat Meridiana de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2006, en relació al barri de Torre Baró - 
Ciutat Meridiana de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Bon 
Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, aco
llit a la convocatòria del 2009 en aplicació de 
la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08151/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Bon 
Pastor - Baró de Viver, al districte de Sant Martí.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2009, en relació al barri de Bon 
Pastor - Baró de Viver de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convoca-
tòria del 2009, en relació al Barri de Bon Pastor - Baró 
de Viver de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Coll, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2007 
en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-08152/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri del 
Coll, al districte de Gràcia de Barcelona.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2007, en relació al barri del Coll 
de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2007, en relació al barri del Coll de Barce-
lona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execu
ció del projecte de millora dels barris de la 
Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2007 en aplica
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 314-08153/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de la 
Vinya - Can Clos - Plus Ultra, al districte de Sants - 
Montjuïc de Barcelona.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2012, en relació al barri de la Vi-
nya - Can Clos - Plus Ultra de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2012, en relació al barri de la Vinya - Can 
Clos - Plus Ultra de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Be
sòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08154/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Ma-
resme - Besòs, al Districte de Sant Martí de Barcelona.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar a 
la convocatòria del 2008, en relació al barri de Mares-
me - Besòs de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2008, en relació al barri de Maresme - Be-
sòs de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió en transferències o paga
ment d’obres executades a l’Agència de Pro
moció del Carmel i Entorns, SA, a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-08155/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és la inversió prevista a realitzar per la Gene-
ralitat de Catalunya en els barris del Carmel i entorns 
de la ciutat de Barcelona l’any 2013, en forma de trans-
ferències corrents o per pagament d’obres executades a 
l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de millora
ment de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Ur
quinaona
Tram. 314-08156/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst per a portar a terme les 
obres de millora de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 de metro de l’Estació d’Urquinaona a 
la plaça Urquinaona de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Raval 
Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, rela
tiva a la millora de barris
Tram. 314-08157/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Ra-
val Sud, al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2010, en relació al barri de Raval 
Sud de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar a la convocatòria 
del 2010, en relació al barri de Raval Sud de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Bor
deta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, rela
tiva a la millora de barris
Tram. 314-08158/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de la 
Bordeta, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar a 
la convocatòria del 2007, en relació al barri de la Bor-
deta de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2007, en relació al barri de la Bordeta de 
Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Barce
loneta, de Barcelona, acollit a la convocatò
ria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-08159/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de la 
Barceloneta, al districte de Ciutat Vella.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar a 
la convocatòria del 2008, en relació al barri de la Bar-
celoneta de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2008, en relació al barri de la Barceloneta 
de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, rela
tiva a la millora de barris
Tram. 314-08160/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Tri-
nitat Vella, al districte de Sant Andreu de Barcelona.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar a 
la convocatòria del 2006, en relació al barri de Trinitat 
Vella de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2006, en relació al barri de Trinitat Vella 
de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges d’inclusió so
cial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
a Barcelona
Tram. 314-08161/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les funcions en matèria d’habitatge protegit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

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

– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, dins de la xarxa d’habitatges d’inclusió, a 
la ciutat de Barcelona a 30/06/2013?

– Quants habitatges d’inclusió té previst construir 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la ciutat de 
Barcelona durant el 2013? i durant el 2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’inversió en infraestruc
tures de GISA a Barcelona en data del 30 
de juny de 2013 i la previsió d’execució per 
al 2014
Tram. 314-08162/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la 
ciutat de Barcelona té redactats GISA a 30/06/2013?

2. Quina és la previsió d’execució de projectes de 
GISA a la ciutat de Barcelona per al 2013? I per al 
2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi
tatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Bar
celona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-08163/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins projectes de construcció d’habitatges de pro-
tecció a la ciutat de Barcelona té redactats l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a 30/06/2013?

2. Quins projectes de construcció d’habitatges de 
protecció a la ciutat de Barcelona té previst executar 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya durant el 2013? 
I durant el 2014?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars que l’Institut Català del Sòl 
té en propietat i cedits a Barcelona
Tram. 314-08164/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que l’Institut Català del Sòl té com una de les se-
ves principals funcions la promoció d’habitatge prote-
git i desenvolupa la seva activitat sobre els sòls propis 
i els cedits per ajuntaments.

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

1. Quants solars o terrenys té en l’actualitat l’Incasòl a 
la ciutat de Barcelona?

2. Quina és la ubicació de cadascun d’ells?

3. Quants d’aquests solars són de propietat de l’Incasòl 
i quants han estat cedits per l’Ajuntament de Barcelo-
na per a la construcció d’habitatge protegit a la ciutat 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals per a la promoció 
d’habitatges protegits de l’Institut Català del 
Sòl es troben desocupats a Barcelona en el 
període 20112013
Tram. 314-08165/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es troben buits a la ciutat de 
Barcelona a data de la resposta d’aquesta pregunta? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenen locals buits a data de la resposta d’aquesta 
pregunta? Des de quina data es troben buits cadascun 
dels locals i per quins motius? Quina és la superfície i 
adreça de cadascun d’aquests locals?

2. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es troben buits a la ciutat de 
Barcelona a 30/06/2013? Quin és el detall de les pro-
mocions de protecció oficial que tenen locals buits a 
30/06/2013? Des de quina data es troben buits cadas-
cun dels locals i per quins motius? Quina és la superfí-
cie i adreça de cadascun d’aquests locals?

3. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es trobaven buits a la ciutat 
de Barcelona a 31/12/2012? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenien locals buits 
a 31/12/2012? Des de quina data es trobaven buits ca-
dascun dels locals i per quins motius? Quina és la su-
perfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

4. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es trobaven buits a la ciu-
tat de Barcelona a 31/12/2011? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenien locals buits 
a 31/12/2011? Des de quina data es trobaven buits ca-
dascun dels locals i per quins motius? Quina és la su-
perfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals, a Bar
celona, en el període 20122013
Tram. 314-08166/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per a habitatges afectats per patolo-
gies estructurals.

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

1. Quins van ser els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Barcelona ator-
gats durant el 2012, i durant el primer semestre de 
2013, a la ciutat de Barcelona, desglossat per mesos 
i districtes?

2. Quins van ser els ajuts concedits per aquest motiu el 
2012 i el primer semestre de 2013, desglossat per me-
sos i districtes?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica als consorcis 
d’educació, d’habitatge, de serveis socials, 
sanitari i a l’Agència de Salut Pública de Bar
celona el 2011
Tram. 314-08167/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines van ser les aportacions de la Generalitat als 
consorcis d’educació, d’habitatge, de serveis socials, 
sanitari i a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
durant l’exercici 2011?

2. Quina va ser l’aportació total a aquests consorcis i a 
l’Agència incloent l’aportació de l’Ajuntament de Bar-
celona durant l’exercici 2011?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica als consorcis 
d’educació, d’habitatge, de serveis socials, 
sanitari i a l’Agència de Salut Pública de Bar
celona el 2012
Tram. 314-08168/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines han estat les aportacions de la Generalitat 
als consorcis d’educació, d’habitatge, de serveis  socials, 
sanitari i a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
durant l’exercici 2012?

2. Quina ha estat l’aportació total a aquests consorcis 
i a l’Agència incloent l’aportació de l’Ajuntament de 
Barcelona durant l’exercici 2012?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els compromisos d’inversions del 
2009 ençà i el deute amb proveïdors, cen
tres sanitaris, centres educatius, farmàcies, 
entitats del tercer sector social i ens locals
Tram. 314-08178/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 28449 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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: 

– Quins són els compromisos d’inversions planificats 
o pressuposats i els compromisos d’inversions execu-
tats i no executats del Govern de la Generalitat dels 
anys 2009 i 2010?

– Quin és el grau d’execució de les inversions pressu-
postades del Govern de la Generalitat a cadascun dels 
anys descrits? Es sol·licita indicar l’import de la inver-
sió prevista inicialment als pressuposts generals per a 
cada any i l’import de la inversió executada.

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat de Cata-
lunya, a data 1 de juliol de 2013, a proveïdors, centres 
sanitaris, centres educatius, farmàcies i entitats del 
tercer sector social?

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat de Cata-
lunya, a data 1 de juliol de 2013, a ajuntaments i cor-
poracions locals?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la qualitat de l’aigua 
de la platja de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-08179/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28450 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La platja com a espai públic és un bé molt utilitzat 
per la ciutadania, que cal preservar i protegir, tan des 
del punt de vista lúdic com mediambiental. En aquesta 
temporada d’estiu l’estat de l’aigua a la platja de Bada-
lona és de molt baixa qualitat, degut fonamentalment 
al gran nombre de sòlids flotants que hi apareixen i 
que impedeixen el bany amb bones condicions.
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Les informacions que fins ara han aparegut, apunten a 
un deficient funcionament del sistema de depuració i 
col·lector de l’àrea del Maresme.

1. Té el Govern coneixement real de quina està sent la 
causa o causes del problema?

2. Quines mesures ha pres el Govern per a solucionar 
la problemàtica i garantir la qualitat de l’aigua?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ajust pressupostari al Consorci Sani
tari del Maresme
Tram. 314-08180/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Quines consultes ha realitzat el departament de sa-
lut amb els professionals del Consorci Sanitari del 
Maresme per establir el nou ajust pressupostari per 
l’any 2013?

2. Sota quins criteris s’ha decidit fer un ajust pressu-
postari de 9 milions d’euros en el Consorci Sanitari 
del Maresme per l’any 2013?

3. Quina afectació ha tingut i tindrà la reducció pressu-
postaria del Consorci Sanitari del Maresme d’un 23% 
en els últims tres anys en termes de qualitat assistencial?

4. Quin cost ha suposat pel CatSalut enviar l’any 2012 
a 387 pacients per tractament quirúrgic a d’altres cen-
tres?

5. A quins centres han estat derivats els 387 pacients 
per tractament quirúrgic l’any 2012?

6. Quin cost suposaria que els 387 pacients enviats per 
tractament quirúrgic a d’altres centres fossin tractats 
al Consorci Sanitari del Maresme?

7. Quina afectació té en les llistes d’espera no fer subs-
titucions del personal del Consorci Sanitari del Ma-
resme?

8. Que suposa en termes de qualitat en el diagnòstic de 
pacients utilitzar materials de segona mà ja amortit-
zats per altres centres?

9. Perquè ha disminuït la compra d’activitat quirúrgi-
ca al Consorci Sanitari del Maresme des del 2010, si 
s’han hagut d’enviar pacients per realitzar-los els trac-
taments quirúrgics a d’altres centres?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els professors que ha perdut l’escola 
pública del 2010 ençà
Tram. 314-08181/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Quant professorat ha perdut l’escola pública a Cata-
lunya en els últims tres anys?

2) Quants el curs 2010-2011?

3) Quants el curs 2011-2012?

4) Quants el curs 2012-2013?

5) Quants el curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la pèrdua de professors 
a l’escola pública
Tram. 314-08182/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Quins considera el Govern que han estat els motius 
de la pèrdua de professorat de l’escola pública?

2) Considera el Govern que això perjudica la qualitat 
educativa de la nostra escola pública?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de professors 
a l’escola privada concertada del 2010 ençà
Tram. 314-08183/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

1) Quina és l’evolució del professorat a l’escola privada-
concertada a Catalunya?

2) Quin era el nombre de professors/es a l’escola pri vada- 
concertada el curs 2010-2011?

3) Quin era el nombre de professors/es a l’escola pri vada- 
concertada el curs 2011-2012?

4) Quin era el nombre de professors/es a l’escola pri vada-
concertada el curs 2012-2013?

5) Quin és el nombre de professors/es a l’escola pri vada-
concertada el curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el bloqueig de la negociació del con
veni col·lectiu d’Unilever Espanya, SA, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-08184/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Com valora el Govern el bloqueig de la negociació 
del conveni col·lectiu que viu l’empresa Unilever Es-
paña, SA, de Viladecans?

2) Com valora el Govern que una empresa líder en el 
sector alimentari i de productes de consum situi en la 
negociació un seguit de mesures encaminades a aba-
ratir costos empresarials centrats fonamentalment en 
reduir o suprimir condicions laborals?

3) Pensa el Govern establir alguna mediació per a so-
lucionar aquesta situació i acabar amb la incertesa que 
viuen els i les treballadores de l’empresa?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de les obres al barri de 
Gràcia de Sabadell del projecte de perllon
gament de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08185/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quant té previst el Govern que finalitzi l’obra civil al 
barri de Gràcia relacionada amb el projecte de perllon-
gament dels FGC a Sabadell?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que estarà en funcionament 
el traçat provisional de Ferrocarrils de la Ge
neralitat entre SabadellEstació i Sabadell
Rambla
Tram. 314-08186/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Fins quan preveu el Govern que estarà en funciona-
ment el traçat previst provisional entre les estacions de 
Sabadell-Estació i Sabadell-Rambla?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el soterrament de la via ferroviària al 
pas pel barri de Gràcia de Sabadell
Tram. 314-08187/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Està garantit el soterrament de la via ferroviària al 
seu pas pel barri de Gràcia de Sabadell? Si és així, en 
quin tram? Quin és el calendari de soterrament de les 
vies en aquesta zona de la ciutat?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interrupció de la circulació de trens 
entre SabadellEstació i SabadellRambla
Tram. 314-08188/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Fins quan té previst el govern que quedi interrom-
puda la circulació de tren entre les estacions Sabadell-
Rambla i Sabadell-Estació?

2) Mentre aquesta situació es mantingui, està prevista 
la posada en marxa d’un autobús llançadora per causar 
el mínim de molèsties possibles a les persones usuà-
ries, quina serà la freqüència d’aquest servei? Serà la 
mateixa freqüència durant tota l’obra o variarà per pe-
ríodes?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment del calendari previst de 
les obres de perllongament de Ferrocarrils 
de la Generalitat a Sabadell
Tram. 314-08189/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Com valora el Govern el seguiment del calendari 
previst de les obres de perllongament dels FGC a Sa-
badell després de l’aturada d’un any i mig per falta de 
finançament?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre d’anticonceptius orals exclosos 
del finançament públic pel Ministeri de Sanitat
Tram. 314-08190/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el nombre d’envasos i el cost els dar-
rers cinc anys dels anticonceptius orals que exclou ara 
el Ministeri de Sanitat del catàleg de medicaments fi-
nançats per la sanitat pública?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els anticonceptius orals finançats
Tram. 314-08191/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les indicacions terapèutiques d’anticon-
cepció oral que quedaran en cartera de les prestacions 
públiques?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni del sector sanitari concertat
Tram. 314-08192/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28718 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Departament de Salut i el De-
partament d’Empresa i Ocupació respecte de la pèr-
dua del conveni del sector sanitari concertat i quines 
són les mesures de mediació dutes a terme pel Go-
vern?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de l’Agència d’Informació, 
Avaluació i Qualitat en Salut amb relació a 
l’exclusió d’alguns anticonceptius del finan
çament públic
Tram. 314-08193/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28719 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la valoració de l’Agència d’Informació, 
Avaluació i Qualitat del Departament de Salut en rela-
ció a l’exclusió de determinats anticonceptius orals de 

la cartera de prestacions públiques, per part del Minis-
teri de Sanitat?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les consultes externes d’oftalmologia en 
els centres del Siscat en el període 20102012
Tram. 314-08194/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28720 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el volum d’activitat de consultes externes 
d’oftalmologia corresponent als anys 2010, 2011 i 
2012 als centres del Siscat, total i desglossat per regi-
ons sanitàries i centres?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de diagnòstics oculars en 
l’atenció primària i hospitalària en el període 
20102012
Tram. 314-08195/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28721 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de diagnòstics de patologies ocu-
lars a l’atenció primària i a l’atenció hospitalària els 
anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’urgències oftalmològi
ques en l’atenció primària i hospitalària en el 
període 20102012
Tram. 314-08196/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’urgències de patologies oculars 
a l’atenció primària i a l’atenció hospitalària els anys 
2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’oftalmòlegs, optometris
tes i infermeres del servei d’oftalmologia als 
centres del Siscat en el període 20102012
Tram. 314-08197/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’oftalmòlegs i optometristes i in-
fermeres especialitzades en oftalmologia que treballen 
al Siscat, detallant per regions i centres, l’any 2010, 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dispositius del servei d’urgències 
oftalmològiques del sistema sanitari públic
Tram. 314-08198/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de dispositius del sistema sanitari 
públic per atendre les urgències oftalmològiques?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions quirúrgiques 
oftalmològiques en el període 20102012
Tram. 314-08199/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’intervencions quirúrgiques to-
tals, urgents i programades de cadascuna de les dife-
rents patologies oculars els anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments amb laser
teràpia per patologies oftalmològiques en el 
període 20102012
Tram. 314-08200/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de tractaments amb laserteràpia per 
patologies oculars i altres els anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de prescripcions mèdiques 
en el sistema sanitari públic per al tracta
ment de la degeneració macular
Tram. 314-08201/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’import líquid i el nombre d’envasos pres-
crits des del sistema sanitari públic dels diversos me-
dicaments per la degeneració macular, tant de Beva-
zicumab (Avastin), com de Ranibizumab (Lucentis), 
detallant per regions i sanitàries i centres?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del codi infart per regions 
sanitàries i centres
Tram. 314-08202/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’avaluació qualitativa i quantitativa del co-
di infart, des de l’any del seu inici, desglossat per regi-
ons sanitàries i per centres, fins el 2013?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del codi ictus per regions 
sanitàries i centres
Tram. 314-08203/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’avaluació qualitativa i quantitativa del co-
di ictus des de l’any del seu inici, desglossat per regi-
ons sanitàries i per centres, fins el 2013?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades d’assegurança doble de les 
entitats d’assegurances lliures d’assistència 
sanitària corresponents al 2012
Tram. 314-08204/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 28730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les dades de doble assegurança de les En-
titats d’assegurança lliure d’assistència sanitària, corres-
ponents a l’any 2012?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de les especialitats mè
diques del CAP Roger de Flor, de Barcelona
Tram. 314-08205/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28741 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

Les entitats veïnals de l’Eixample denunciem el des-
mantellament progressiu que han patit les especialitats 
mèdiques al CAP de Roger de Flor. Des de fa mesos, 
les especialitats que atenia la segona planta d’aquest 
centre –oftalmologia, cardiologia, traumatologia, 
ORL...– han anat desapareixent, o estan a punt de fer-
ho, derivant aquests serveis a tot un seguit d’hospitals 
més o menys propers.

1. Quines especialitats conservarà el CAP Roger de 
Flor?

2. Quins són els motius d’haver tancat les especialitats?

3. Quina quantitat de llocs de treball s’han reduït o es 
pensen reduir al CAP Roger de Flor?

4. Quants pacients han estat derivats a d’altres centres 
amb motiu de la supressió de les especialitats que ate-
nia el CAP Roger de Flor?

5. Quina informació ha rebut sobre la supressió d’aques-
tes especialitats el Consell de Salut de l’Eixample?

6. Considera el Govern incompatible la ubicació d’un 
Servei d’atenció sexual i reproductiva amb la de les es-
pecialitats que fins ara atenia el CAP Roger de Flor?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació dels criteris per a es
tablir la plantilla del personal de neteja a les 
llars d’infants
Tram. 314-08206/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 28746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

En data 17 de juny el Departament d’Ensenyament va 
comunicar a la Mesa tècnica de llars d’infants que mo-
dificava els criteris per establir la plantilla de personal 
de neteja i de cuina a les 42 escoles bressol de titularitat 
de la Generalitat, ampliant de 25 metres quadrats per 
persona de neteja i hora a 75 metres quadrats. En base a 
això, informava que sobraven 55 llocs de treball i que, 
per tant, a partir del 31 d’agost no es renovaven els con-
tractes de serveis amb les empreses concessionàries i 
redistribuirien el personal propi a totes les llars.

Així, es passaria de 169 membres de personal de nete-
ja entre propi (116) i d’empresa (53) del curs 2012-2013 
a 121 membres de personal de neteja (propi). No sa-
bem quina és la proposta de nombre d’ajudants de cui-
na per al curs 2013-2014 atès que les que efectuaven 
el servei el curs 2012-2013 eren d’empresa.

Per això interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quins informes o fonaments sustenten la proposta 
del Departament d’Ensenyament de triplicar el nom-
bre de metres quadrats per hora i persona de neteja en 
el cicle que reclama una neteja més intensiva?

– Com cobrirà el Departament el servei d’ajudants de 
cuina, que cobreix fins ara personal d’empreses exter-
nes? Amb quina dotació per centre? Es reduirà la dota-
ció per centre quan la seva tasca és molt important per 
garantir l’atenció individualitzada de les necessitats de 
cada infant i en unes edats extremadament delicades 
pel que fa a l’alimentació?

– Quines informacions i amb quant temps d’antelació 
abans del final de curs s’han donat a les empreses i 
personal d’aquestes empreses que s’han responsabilit-
zat de la neteja i la cuina a les escoles bressol i al per-
sonal propi del Departament?

– S’ha donat opció als equips educatius i directius dels 
centres, a més del personal propi i de les empreses, per 

valorar el canvi de criteris i aportar la seva experiència 
per validar la idoneïtat i adequació d’aquests criteris a 
les necessitats de cada centre, l’impacte en la qualitat 
del servei i les necessitats generals de les escoles bres-
sol de la Generalitat?

– Atesa la disminució de personal de neteja als cen-
tres, hi haurà personal treballant en solitari en algu-
nes franges horàries? Considera el Departament que 
és raonable que hi hagi una sola persona treballant en 
servei de neteja en franges horàries com de 3 a 7 de la 
tarda? En aquests casos especialment, com i quan es 
cobriran les baixes que es puguin produir?

– Per què ha desestimat el Departament d’Ensenya-
ment d’establir uns criteris d’implantació flexible i 
progressiva en funció d’una avaluació prèvia amb els 
agents concernits de les propostes del Departament, 
del nombre d’infants matriculats a cada escola bressol 
i de la situació laboral individual del personal de nete-
ja i cuina propi i extern?

– Està disposat el Departament a aturar el procés i 
obrir un procés immediat i curt de negociació sectorial 
per avaluar propostes alternatives abans del 30 d’agost 
que no lesionin tan greument la qualitat del servei a 
les escoles bressol, la viabilitat de les empreses i el seu 
personal i els drets laborals del personal propi?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

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 la re
transmissió del Concert per la Llibertat i el 
cost del desplegament de mitjans tècnics, 
humans i materials de Televisió de Catalunya
Tram. 325-00054/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 28448 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 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 Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost econòmic per a Televisió de Ca-
talunya de la realització del Concert per la Llibertat, 
que va tenir lloc el passat 29 de juny de 2013?

– Quin ha estat el desplegament de mitjans tècnics, 
humans i materials de Televisió de Catalunya per a la 
cobertura d’aquest concert?

– Quantes unitats mòbils es van desplegar per a re-
transmetre aquest concert?

– Quantes persones van participar en la realització i 
emissió del citat concert? Quin ha estat la retribució 
d’aquests treballadors?

– Qui va prendre la decisió de retransmetre aquest 
concert en directe per Televisió de Catalunya?

– Quin ha estat el cost dels drets d’autor que Televisió 
de Catalunya va pagar als diferents artistes que van 
participar al concert?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre la parti
cipació de polítics en programes de Catalu
nya Ràdio el primer semestre del 2013
Tram. 325-00055/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quins han estat els líders o representants de forma-
cions polítiques que han participat a programes eme-
sos per Catalunya Ràdio durant el primer semestre de 
2013? Desglossar per formació política, programa en 
el qual s’ha produït l’aparició, data i institució a la que 
pertany l’esmentat líder o representant polític.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les en
trevistes fetes als regidors i l’alcalde de Bar
celona en el programa Divendres de TV3 el 
primer semestre del 2013
Tram. 325-00056/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les entrevistes realitzades i la se-
va durada a regidors de l’Ajuntament de Barcelona i 
a l’alcalde de Barcelona en el programa Divendres de 
TV3 durant el primes semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les en
trevistes fetes als regidors i l’alcalde de Bar
celona a TV3 el primer semestre del 2013
Tram. 325-00057/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quins han estat els líders o representants de forma-
cions polítiques que han participat a programes eme-
sos per Catalunya Ràdio durant el primer semestre de 
2013? Desglossar per formació política, programa en 
el qual s’ha produït l’aparició, data i institució a la que 
pertany l’esmentat líder o representant polític.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les en
trevistes fetes als regidors i l’alcalde de Bar
celona a Catalunya Ràdio el primer semestre 
del 2013
Tram. 325-00058/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de 
la Cambra, formula la següent pregunta al president 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per 
escrit: 

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

– Quines han estat les entrevistes realitzades i la se-
va durada, en totes les franges horàries, a regidors 
de l’Ajuntament de Barcelona i a l’alcalde de Barce-
lona a Catalunya Ràdio durant el primer semestre de 
2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013.

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les en
trevistes fetes als regidors i l’alcalde de Bar
celona en el programa Els matins de TV3 el 
primer semestre del 2013
Tram. 325-00059/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al president del Con-
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sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les entrevistes realitzades i la se-
va durada a regidors de l’Ajuntament de Barcelona i 
a l’alcalde de Barcelona en el programa Els Matins de 
TV3 durant el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les en
trevistes fetes als regidors i l’alcalde de Bar
celona en el programa El matí de Catalunya 
Ràdio el primer semestre del 2013
Tram. 325-00060/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

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

– Quines han estat les entrevistes realitzades i la se-
va durada a regidors de l’Ajuntament de Barcelona i a 
l’alcalde de Barcelona en el programa El Matí de Cata-
lunya Ràdio durant el primes semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre els po
lítics que han participat en programes de 
Televisió de Catalunya el primer semestre 
del 2013
Tram. 325-00061/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de 
la Cambra, formula la següent pregunta al president 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per 
escrit: 

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

– Quins han estat els líders o representants de forma-
cions polítiques que han participat a programes eme-
sos per TVC durant el primes semestre de 2013? Des-
glossar per formació política, programa en el qual s’ha 
produït l’aparició, data i institució a la que pertany 
l’esmentat líder o representant polític.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
aparicions dels representants del Partit Po
pular de Catalunya a TV3 el primer semestre 
del 2013
Tram. 325-00063/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de 
la Cambra, formula la següent pregunta al president 
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del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per 
escrit:

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

– Quin ha estat el detall d’aparicions de líders o repre-
sentants del Partit Popular de Catalunya a TV3 durant 
el primer semestre de 2013?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013.

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC
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	Tram. 310-00129/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats legislatives en matèria d’ocupació
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	Tram. 311-00639/10
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures dutes a terme al delta de l’Ebre per a lluitar contra el caragol maçana el 2011 i el 2012
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupostària del 2014 destinada a fer front al caragol maçana al delta de l’Ebre
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis amb relació a les càmeres instal·lades a les comissaries dels Mossos d’Esquadra durant la vuitena legislatura
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de càmeres instal·lades a les comissaries dels Mossos d’Esquadra al final de la vuitena legislatura i al maig del 2013
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les càmeres instal·lades a la comissaria de Ciutat Vella, a Barcelona
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	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conservació de les imatges relacionades amb la detenció d’un ciutadà a la comissaria de Ciutat Vella el 15 de juny de 2013
	Tram. 311-00648/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’algun expedient informatiu o disciplinari amb relació a la detenció d’un ciutadà el 15 de juny de 2013
	Tram. 311-00649/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la detenció d’un ciutadà el 15 de juny de 2013
	Tram. 311-00650/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’activar un pla de neteja dels llits de rius, rieres i torrents de les conques internes
	Tram. 311-00651/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar una cimera per a fer front al canvi climàtic
	Tram. 311-00652/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat que hi hagi consens polític, social i científic per a reformar les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
	Tram. 311-00656/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les consultes fetes prèviament a la creació del comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
	Tram. 311-00657/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a designar els membres del comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
	Tram. 311-00658/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de les diverses sensibilitats en el comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
	Tram. 311-00659/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència que els membres del comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme representin un ampli consens social i polític
	Tram. 311-00660/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representativitat dels components del comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
	Tram. 311-00661/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la mort per sobredosi d’estupefaents d’un intern del Centre Penitenciari Ponent, de Lleida
	Tram. 311-00662/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la mort per sobredosi d’interns dels centres penitenciaris
	Tram. 311-00663/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de morts per sobredosi als centres penitenciaris del 2008 ençà
	Tram. 311-00664/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la primera fase de reordenació de l’atenció d’urgències
	Tram. 311-00669/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’orientació prevista amb relació a la xarxa d’atenció a la cronicitat per al 2013
	Tram. 311-00670/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit assistencial de la salut
	Tram. 311-00671/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit no assistencial de la salut
	Tram. 311-00672/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reordenació de les especialitats bàsiques de l’àmbit de la salut previstes per al 2013
	Tram. 311-00673/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reordenació de les especialitats de mitjana complexitat de l’àmbit de la salut previstes per al 2013
	Tram. 311-00674/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reordenació de les guàrdies mèdiques previstes per al 2013
	Tram. 311-00675/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions amb relació a la segona fase de reordenació de l’atenció d’urgències
	Tram. 311-00676/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a la reconversió de la llarga estada de salut mental per al 2013
	Tram. 311-00677/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes previstos per a la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit assistencial de salut el 2013
	Tram. 311-00678/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes previstos per a la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit no assistencial de salut el 2013
	Tram. 311-00679/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’estalvi en les compres a les entitats proveïdores del sistema de salut previstos per al 2013
	Tram. 311-00680/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions de la persecució d’un fugitiu entre el Ripollès i el Berguedà el 8 de juliol
	Tram. 311-00691/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els equips de protecció individual dels agents dels Mossos d’Esquadra que van perseguir un fugitiu entre el Ripollès i el Berguedà el 8 de juliol
	Tram. 311-00692/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es destinaran a la campanya de prevenció d’incendis del 2013 al Parc Natural dels Ports
	Tram. 314-07938/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la plantilla de treballadors de la brigada del Parc Natural dels Ports
	Tram. 314-07939/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans amb què es faran les actuacions de neteja i manteniment del Parc Natural dels Ports
	Tram. 314-07940/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de promoure alguna actuació extraordinària de neteja de boscos al Parc Natural dels Ports
	Tram. 314-07941/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de promoure alguna actuació extraordinària de neteja de pistes i accessos al Parc Natural dels Ports
	Tram. 314-07942/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb entitats o fundacions per a col·laborar en la neteja del Parc Natural dels Ports
	Tram. 314-07943/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de recerca d’una teràpia gènica per a l’atàxia de Friedreich
	Tram. 314-07944/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi generat pel trasllat de metges del CAP de Móra la Nova a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
	Tram. 314-07945/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’un assessor en polítiques educatives comparades al Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-07946/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades per la Generalitat
	Tram. 314-07947/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dones residents a Catalunya que porten burca o un altre tipus de vel integral
	Tram. 314-07948/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vídeo institucional del Memorial Democràtic Temps de memòria
	Tram. 314-07949/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del president de la Generalitat al Brasil
	Tram. 314-07950/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici d’algun procediment sancionador per manca de comunicació de les concentracions davant de domicilis de diputats promogudes per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
	Tram. 314-07951/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la gratuïtat del transport escolar per als alumnes amb una discapacitat inferior al 60%
	Tram. 314-07952/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la gratuïtat del menjador escolar per als alumnes amb una discapacitat inferior al 60%
	Tram. 314-07953/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acomiadaments fets a l’Institut Cartogràfic de Catalunya del 2011 ençà
	Tram. 314-07954/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat que hi hagi consens polític, social i científic per a reformar les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
	Tram. 314-07955/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes fetes prèviament a la creació del comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
	Tram. 314-07956/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a designar els membres del comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
	Tram. 314-07957/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de les diverses sensibilitats en el comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
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