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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats de formació en l’àmbit de la sanitat pública patro-
cinades pels laboratoris farmacèutics en el període 2010-
2012
Tram. 314-02606/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat contractada pel Servei Català de la Salut a la Cor-
poració de Salut del Maresme i la Selva durant el període 
2003-2013
Tram. 314-02648/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació del nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02724/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vigència de la proposta del document «Bases del nou Pla de 
museus de Catalunya»
Tram. 314-02725/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament de la proposta del document «Bases del 
nou Pla de museus de Catalunya»
Tram. 314-02726/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos pressupostaris per a posar en marxa el nou 
Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02727/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment i el calendari d’aprovació i d’aplicació del nou 
Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02728/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades que la Comissió Exe cutiva de la Junta de Mu-
seus de Catalunya ha tractat el nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02729/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballs i les conclusions de la Junta de Museus de Catalu-
nya amb relació al nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02730/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
treball de debat i de consultes fet amb l’Associació de Mu-
seòlegs de Catalunya amb relació al nou Pla de museus de 
Catalunya
Tram. 314-02731/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta de la Direcció General de Patrimoni Cultural a les 
preguntes, els dubtes i els suggeriments sobre el nou Pla de 
museus de Catalunya
Tram. 314-02732/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
diàleg amb els ens locals amb relació al nou Pla de museus 
de Catalunya
Tram. 314-02733/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris del nou Pla de museus de Catalunya per a desplegar 
els dipòsits na cio nals de fons d’art
Tram. 314-02734/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació dels dipòsits nacionals de fons d’art amb els museus 
titulars d’aquests fons
Tram. 314-02735/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre 
les converses amb l’Ajuntament de Tarragona per a empla-
çar el dipòsit d’ar queo logia a l’edifici de Tabacalera
Tram. 314-02736/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme responsable de gestionar el dipòsit d’arqueolo-
gia de Tarragona
Tram. 314-02737/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballs tècnics per a dissenyar la proposta de la Col·lecció 
Nacional de Fotografia
Tram. 314-02738/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presa en consideració de diverses propostes del document 
«Bases del nou Pla de museus de Catalunya»
Tram. 314-02739/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
trobada amb els autors del document «Bases del nou Pla de 
museus de Catalunya»
Tram. 314-02740/10
Resposta del Govern p. 15
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el model de centre proposat per a la Col·lecció Nacional de 
Fotografia
Tram. 314-02741/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
museu nacional de què dependrà la Col·lecció Nacional de 
Fotografia
Tram. 314-02742/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació del Centre de Patrimoni Max Cahner al Palau Moja, 
de Barcelona
Tram. 314-02743/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diferenciació conceptual de dos sistemes de museus d’art 
dins el nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02744/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de legislar sobre la nova estructura museística
Tram. 314-02745/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment del debat parlamentari per a l’impuls i la creació 
de la nova legislació museística
Tram. 314-02746/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la justificació de la creació d’un macromuseu d’història de 
Catalunya
Tram. 314-02747/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els avantatges de gestió en la desaparició de dos museus 
nacionals específics per a incloure’ls dins d’un macromuseu 
d’història de Catalunya
Tram. 314-02748/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per a no incloure l’art del MNAC en el nou macromu-
seu d’història de Catalunya
Tram. 314-02749/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur de les xarxes especialitzades de museus
Tram. 314-02750/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sentit de la creació d’un únic museu nacional que abasti to-
tes les xarxes de museus separades per temàtiques
Tram. 314-02751/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el futur de la xarxa de monuments que gestiona el Museu 
d’Història de Catalunya
Tram. 314-02752/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera prevista de vincular els museus als quatre museus 
capçalera del nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02753/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ens del qual rebran els recursos i els serveis les xarxes te-
màtiques de museus i els museus que les componen
Tram. 314-02754/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els museus i els elements patrimonials singulars que es po-
dran vincular als museus capçalera del nou Pla de museus 
de Catalunya
Tram. 314-02755/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de xarxes territorials i serveis d’atenció museística 
que proposa el nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02756/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
diàleg amb les diputacions provincials per a posar en marxa 
les xarxes territorials de museus que proposa el nou Pla de 
museus de Catalunya
Tram. 314-02757/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
diàleg amb la Diputació de Barcelona amb relació a la Xarxa 
de Museus Locals i l’assumpció de les funcions del Servei 
d’Atenció Museística
Tram. 314-02758/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encaix en el nou Pla de museus de Catalunya de les col-
leccions obertes al públic, els centres d’interpretació i els 
monuments visitables
Tram. 314-02759/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes amb relació a certs projectes mu-
seístics en marxa que no esmenta el nou Pla de museus de 
Catalunya
Tram. 314-02760/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals el nou Pla de museus de Catalunya no 
esmenta el futur Museu del Disseny de Barcelona
Tram. 314-02761/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de creació del Consorci del Patrimoni Arqueològic 
de Tàrraco
Tram. 314-02762/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pràctiques de tir amb foc real del Grup Especial d’Interven-
ció dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03064/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents in itinere patits pels mossos d’esquadra 
el 2013
Tram. 314-03065/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents in itinere patits pels mossos d’esquadra 
el 2012
Tram. 314-03066/10
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents in itinere patits pels mossos d’esqua-
dra el 2011
Tram. 314-03067/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents in itinere patits pels mossos d’esquadra 
el 2010
Tram. 314-03068/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dates de les reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya 
en el període 2006-2013
Tram. 314-03069/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
periodicitat de les reunions del Consell de la Policia
Tram. 314-03070/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dates de les reunions del Consell de la Policia en el període 
2008-2013
Tram. 314-03071/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’armes de foc reals el 2013
Tram. 314-03077/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’armes de foc simulades el 2013
Tram. 314-03078/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’armes de foc reals el 2012
Tram. 314-03079/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’armes de foc simulades el 2012
Tram. 314-03080/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’armes de foc reals el 2011
Tram. 314-03081/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’armes de foc simulades el 2011
Tram. 314-03082/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’armes de foc reals el 2010
Tram. 314-03083/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’armes de foc simulades el 2010
Tram. 314-03084/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’excedències voluntàries de mossos d’esquadra 
per trasllat a policies locals en el període 2010-2013
Tram. 314-03085/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’excedències voluntàries de mossos d’esquadra 
per trasllat a treballs en l’àmbit privat en el període 2010-2013
Tram. 314-03086/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini de pagament de les dietes als mossos d’esquadra
Tram. 314-03087/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’adquirir vehicles per al Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 314-03088/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’adquirir vehicles per al Cos de Bombers
Tram. 314-03089/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió del Departament d’Interior de continuar usant el 
web per a identificar persones que han comès actes contra-
ris a l’ordenament jurídic
Tram. 314-03090/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’arma blanca el 2013
Tram. 314-03091/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’arma blanca el 2012
Tram. 314-03092/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’arma blanca el 2011
Tram. 314-03093/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de confiscacions d’arma blanca el 2010
Tram. 314-03094/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pagat al Grup Godó i altres grups de comunicació 
en subvencions, convenis directes i publicitat institucional
Tram. 314-03098/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució i les característiques dels suïcidis i les temptatives 
de suïcidi del període 2002-2012
Tram. 314-03214/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució de pressupost de l’Institut Català de la Salut del 
2013, en comparació amb el període 2009-2012, amb relació 
a l’atenció primària, els hospitals i la medicació hospitalària 
de dispensació ambulatòria
Tram. 314-03222/10
Resposta del Govern p. 26

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
les derivacions de pacients de centres sanitaris públics a 
centres sanitaris privats el 2012 i el 2013
Tram. 314-03310/10 i 314-03441 a 314-03508
Resposta conjunta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de l’horari d’atenció dels centres d’atenció primària 
de Sabadell
Tram. 314-03313/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais i les finques amb acord de custòdia vigent
Tram. 314-03315/10
Resposta del Govern p. 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
municipis que no han adaptat la normativa urbanística al Pla 
director urbanístic del sistema costaner
Tram. 314-03316/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
document normatiu que fixa l’estratègia per a la conservació 
de la biodiversitat i el patrimoni natural
Tram. 314-03317/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació de les disposicions del Pla estratègic per a la 
biodiversitat 2011-2020
Tram. 314-03318/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs d’importància comunitària terrestres que han estat de-
clarats zones especials de conservació del 2010 ençà
Tram. 314-03319/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones especials de conservació que disposen d’un pla de 
gestió aprovat
Tram. 314-03320/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans de gestió de zones especials de conservació previstos 
d’aprovar aquesta legislatura
Tram. 314-03321/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del Pla territorial de connectors ecològics
Tram. 314-03330/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de redacció de l’avantprojecte de llei del patrimoni na-
tural i la biodiversitat
Tram. 314-03331/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de redacció de l’estratègia catalana de conservació de 
la diversitat biològica
Tram. 314-03332/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a aplicar el Decenni de les Nacions Unides 
per la Biodiversitat 2011-2020
Tram. 314-03336/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades relatives a l’evolució de la petjada ecològica
Tram. 314-03337/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades relatives a la responsabilitat de Catalunya en la pèr-
dua de la biodiversitat a escala global
Tram. 314-03338/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a aplicar el Decenni de les Nacions Unides 
de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible 2005-2014
Tram. 314-03339/10
Resposta del Govern p. 33

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds dels ajuts per a l’adquisició, rehabili-
tació i promoció d’habitatges que estableix l’article 15 de la 

Llei 18/2003, de suport a les famílies, en cadascuna de les 
comarques
Tram. 314-03344/10 a 314-03425
Resposta conjunta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió de la canalització de Pi amb l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 314-03520/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions fetes amb la Direcció General de l’Aigua de l’Estat 
per a connectar la canalització de Pi amb l’estació depura-
dora d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 314-03521/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el termini per a resoldre la connexió de la canalització de Pi 
amb l’estació depuradora d’aigües residuals de Bellver de 
Cerdanya
Tram. 314-03522/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cessió de la titularitat o la cessió d’ús de la canalització de 
Pi que arriba a l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Bellver de Cerdanya
Tram. 314-03523/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraestructures que no es poden utilitzar per pro-
blemes en la titularitat
Tram. 314-03524/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels productes adquirits per a la campanya con-
tra els mosquits al delta de l’Ebre del 2012
Tram. 314-03559/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Consorci de Serveis Agroambien-
tals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià del 2012
Tram. 314-03560/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte del servei de tren de rodalia
Tram. 314-03583/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de la seguretat de la carretera C-66 al pas per 
Celrà (Gironès)
Tram. 314-03590/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cessió d’ús dels locals adossats al CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 314-03629/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data d’obertura del recinte modernista de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Tram. 314-03698/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pressupostos i les assignacions per a les regions i els sec-
tors sanitaris el 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 314-03731/10
Resposta del Govern p. 38



25 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 151

SUMARI 5

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la dimissió dels patrons de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 314-03733/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes per a la governança, la gestió i les relacions amb 
els professionals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona
Tram. 314-03735/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords entre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ar-
quebisbat de Barcelona amb relació a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
Tram. 314-03736/10
Resposta del Govern p. 39

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el desplegament de recursos materials i 
humans de Catalunya Ràdio i el cost de la retransmissió del 
Concert per la Llibertat
Tram. 325-00052/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 40

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el desplegament de recursos materials i hu-
mans de Televisió de Catalunya i el cost de la retransmissió 
del Concert per la Llibertat
Tram. 325-00053/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 40

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
Resposta del president del Consell de Govern p. 42

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
Resposta del president del Consell de Govern p. 44

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 
semestre del 2013
Tram. 325-00056/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 45

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
Resposta del president del Consell de Govern p. 45

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 Catalunya Ràdio el primer semestre del 2013
Tram. 325-00058/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 45

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
Resposta del president del Consell de Govern p. 45

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
Resposta del president del Consell de Govern p. 45

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
Resposta del president del Consell de Govern p. 46

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
Resposta del president del Consell de Govern p. 46

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat de construir la línia d’alta tensió en-
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar 
l’energia que generen els parcs eòlics existents
Tram. 311-00706/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat de construir la línia d’alta tensió en-
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar 
l’energia que generen els parcs eòlics previstos
Tram. 311-00707/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la necessitat de tornar a calcular la demanda 
d’energia elèctrica després de les noves mesures de regula-
ció fetes pel Govern de l’Estat
Tram. 311-00708/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració del conseller d’Empresa i Ocupació 
amb relació a la construcció de la línia d’alta tensió entre Es-
catrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00709/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat d’informar els ajuntaments i els veïns 
dels municipis per on transcorrerà la línia d’alta tensió entre 
Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00710/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions del conseller d’Empresa i Ocupa-
ció per a informar els ajuntaments i els veïns dels municipis 
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afectats per l’impacte de la línia d’alta tensió entre Escatrón 
(Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00711/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els tràmits fets amb relació a la construcció de 
la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tar-
ragonès)
Tram. 311-00712/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’agressions lleus que s’han produït als 
centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00735/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’agressions greus que s’han produït 
als centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00736/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’incidències que han afectat les rela-
cions entre els interns i el personal als centres penitenciaris 
del 2011 al 2013
Tram. 311-00737/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes de l’increment de lesions i d’incidències 
als centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00738/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manera com ha afectat la reducció de personal 
dels serveis penitenciaris en l’increment de lesions i d’inci-
dències als centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00739/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’interins de la borsa de treball dels ser-
veis penitenciaris que ha contractat el 2013
Tram. 311-00740/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’interins de la borsa de treball dels ser-
veis penitenciaris que es preveu contractar el 2013 i el 2014
Tram. 311-00741/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la durada mitjana dels contractes d’interins dels 
serveis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00742/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a seleccionar els interins de la borsa 
de treball dels serveis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00743/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació dels criteris per a seleccionar els inte-
rins de la borsa de treball dels serveis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00744/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la posició dels interins en la llista de la borsa de 
treball dels serveis penitenciaris
Tram. 311-00745/10
Anunci p. 52

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del desplegament de seguretat per a cobrir la Via Cata-
lana de l’11 de setembre de 2013
Tram. 314-09328/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de nens diagnosticats de malnutrició o carènci-
es alimentàries a la xarxa sanitària pública al gener i al juliol 
del 2013
Tram. 314-09329/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alertes del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública 
per la detecció precoç de problemes de malnutrició o carèn-
cies alimentàries
Tram. 314-09330/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades de l’Enquesta de Salut relatives als problemes de 
malnutrició o carències alimentàries en la població infantil 
de què disposa el Departament de Salut
Tram. 314-09331/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lideratge d’un programa de detecció precoç de carències 
alimentàries i de prevenció de la malnutrició des de la xarxa 
sanitària pública
Tram. 314-09332/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocols i les aplicacions informàtiques per a detectar la 
malnutrició infantil i les carències alimentàries
Tram. 314-09333/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nens diagnosticats de malnutrició o carències 
alimentàries pel personal d’infermeria pediàtrica a la xarxa 
sanitària pública del 2010 ençà
Tram. 314-09334/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seguretat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Tor-
tosa (Baix Ebre) i sobre l’intent d’atemptat que va patir
Tram. 314-09335/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
lesions per apunyalament i per arma de foc que van patir dos 
mossos d’esquadra al juliol del 2013
Tram. 314-09336/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les subvencions pendents a les organitzacions 
no governamentals que treballen en la lluita contra la sida
Tram. 314-09337/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concreció de les subvencions de les diputacions a les orga-
nitzacions no governamentals que treballen en la lluita con-
tra la sida
Tram. 314-09338/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Codi infart 2009-2013 i el Codi ictus 2003-2013
Tram. 314-09339/10
Formulació p. 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
brot de legionel·la del Vallès Oriental i les actuacions contra 
la legionel·losi del 2006 ençà
Tram. 314-09340/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les beques i els ajuts individuals per al transport escolar al 
Berguedà
Tram. 314-09341/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador al Berguedà
Tram. 314-09342/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’assistents per als alumnes amb problemes 
de mobilitat o discapacitat al Berguedà
Tram. 314-09343/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
ajuts per a persones dependents al Berguedà
Tram. 314-09344/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la Resolució 220/X, sobre la construcció 
d’una escola d’educació infantil i primària a Abrera
Tram. 314-09345/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el possible endarreriment de la construcció d’una escola a 
Abrera (Baix Llobregat) per la pròrroga dels pressupostos de 
la Generalitat del 2012
Tram. 314-09346/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 147/X, sobre la construcció i la 
posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera 
de Llobregat
Tram. 314-09347/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou edifici de l’Institut Calldetenes (Osona)
Tram. 314-09348/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
crema de banderes al Fossar de les Moreres després d’una 
manifestació que es va fer l’11 de setembre
Tram. 314-09349/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del dispositiu de seguretat que es va organitzar per a 
cobrir la Via Catalana
Tram. 314-09350/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació del col·lectiu Mossos per la Independència en la 
Via Catalana
Tram. 314-09351/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’aixecament de peatges a les autopistes amb motiu 
de la Via Catalana
Tram. 314-09352/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació policial davant la presència d’un paquet sospitós a 
Barcelona l’11 de setembre
Tram. 314-09353/10
Formulació p. 61

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 el cost del desplegament de mitjans i del 
seguiment informatiu per a cobrir la Via Catalana de l’11 de 
setembre de 2013
Tram. 325-00065/10
Formulació p. 61
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de formació en l’àmbit de 
la sanitat pública patrocinades pels labora-
toris farmacèutics en el període 2010-2012
Tram. 314-02606/10

Resposta del Govern
Reg. 34102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02606/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats de formació en l’àmbit de la sanitat pú-
blica patrocinades pels laboratoris farmacèutics en el 
període 2010-2012

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 del següent:

D’acord amb el que estableix el Reial Decret 
1416/1994, els laboratoris farmacèutics han de comu-
nicar a l’òrgan de control de la publicitat de medica-
ments del Departament de Salut la realització de les 
reunions científiques, congressos, cursos, premis i be-
ques que patrocinin, amb l’antelació suficient a la da-
ta en què se celebrin, independentment que es realitzi 
dins o fora de l’àmbit territorial de Catalunya.

Aquesta obligatorietat abasta només els laboratoris far-
macèutics que tenen la seva seu social a Catalunya, i 
inclou totes aquelles activitats d’àmbit nacional o inter-
nacional organitzades, directament o indirecta, o patro-
cinades, exclusivament o majoritària, per un laborato-
ri. El laboratori Astra-Zeneca està ubicat a Madrid, per 
tant, les activitats promocionals d’aquest laboratori no 
han de ser comunicades a l’òrgan de control de la publi-
citat de medicaments del Departament de Salut.

D’altra banda, l’any 2009 el Departament de Salut 
va prioritzar l’elaboració del Protocol d’Adaptació de 
la Guia de Pràctica Clínica de la Depressió al model 
sanitari català amb la col·laboració de la Societat Ca-
talana de Psiquiatria i Salut Mental i de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i l’as-
sessorament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sa-
nitàries de Catalunya. L’any 2010 es va acordar amb 
les societats científiques abans esmentades i l’Acadè-

mia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 
dur a terme un pla per a la gestió integral del pacient 
amb trastorn depressiu major mitjançant la utilització 
de les TIC. En aquest projecte es va comptar amb la 
col·laboració de la Fundació AstraZeneca mitjançant 
un conveni amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya. El pressupost aportat per Astra-
Zeneca en aquest projecte, de manera global, ha estat 
de 240.000€.

Cal assenyalar que aquest projecte sempre ha comptat 
amb la col·laboració i complicitat de les societats cientí-
fiques i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut. 
Tant és així que l’aportació econòmica s’ha fet mitjan-
çant un conveni entre AstraZeneca i l’Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques i de la Salut. Astra Zeneca no ha parti-
cipat en el contingut, ni en el protocol d’adaptació de la 
GPC, ni en l’elaboració dels algoritmes de diagnòstic i 
tractament, ni en el contingut de programa de formació, 
que sempre ha estat a càrrec dels professionals experts 
designats per les societats científiques i que sempre 
s’han garantit els criteris ètics i legals i la transparència 
en la relació amb la indústria farmacèutica.

Finalment, l’Institut d’Estudis de la Salut ha col·laborat 
els anys 2012 i 2013 amb el laboratori Astra-Zeneca en 
el curs d’actualització de coneixements del Codinfart. 
Astra-Zeneca ha actuat com a finançador de l’activitat 
sense cap mena de contrapartida quant a publicitat en 
el material repartit ni cap mena de presència física du-
rant el desenvolupament de la formació.

Durant la segona meitat del 2012 i els primers mesos 
del 2013 s’han realitzat 26 cursos d’actualització del 
Codinfart a tot Catalunya i hi han participat 900 pro-
fessionals, tots ells cardiòlegs, metges i infermeres de 
serveis d’urgències dels hospitals de Catalunya.

Barcelona, 12 de setembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat contractada pel Servei 
Català de la Salut a la Corporació de Sa-
lut del Maresme i la Selva durant el període 
2003-2013
Tram. 314-02648/10

Resposta del Govern
Reg. 34105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02648/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la quantitat contractada pel Servei Català de la Salut a 
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la Corporació de Salut del Maresme i la Selva durant 
el període 2003-2013

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 la 
quantitat contractada pel CatSalut a la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva és detalla en l’annex. La 
contractació 2013 es troba en fase de discussió.

Barcelona, 6 de setembre 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 la situació del nou Pla de museus de 
Catalunya
Tram. 314-02724/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02724/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació del nou Pla de museus de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ignasi Elena Garcia

En resposta a les preguntes amb núm. de tramitació 
314-02724/10 a 314-02762/10, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, us informo del següent:

Les bases del nou Pla de Museus de Catalunya van 
ser presentades el mes de març de 2012, amb l’objec-
tiu de plantejar les línies mestres d’una nova proposta 
d’organització i d’impuls del sistema museístic català, 
que pogués ser discutida i concertada amb el conjunt 
d’institucions, entitats i sectors del país amb respon-
sabilitats, competències o interessos en aquest camp. 
El desenvolupament d’aquestes bases, durant el 2012 
i 2013, ha de conduir a la redacció i l’aprovació d’un 
nou Pla de Museus de Catalunya, que estableixi els ob-
jectius estratègics i les línies d’actuació del Govern de 
la Generalitat de Catalunya en matèria museística, in-
closa la seva dimensió normativa. A més del diàleg i 
la recerca de concertació i cooperació interinstitucio-
nal, el desenvolupament de les esmentades bases exi-
geix l’elaboració d’estudis i projectes tècnics sectorials 

derivats o complementaris, que, en la mesura que ho 
possibilita l’actual situació econòmica i financera de la 
Generalitat, es troben en procés de desenvolupament. 
Per tant, els plantejaments i les línies estratègiques són 
plenament vigents en l’actualitat.

En relació amb la Junta de Museus de Catalunya, cal 
exposar que la seva Comissió Executiva ha debatut 
àmpliament els continguts de les bases del nou Pla de 
Museus de Catalunya d’ençà de la seva presentació, i 
específicament, en les seves sessions dels dies 14 de 
març, 18 d’abril i 25 de juliol de 2012.

En el decurs d’aquestes sessions, alguns membres de la 
Junta esmentada han sol·licitat més informació o acla-
riments sobre alguns dels temes o qüestions abordades 
en aquestes bases, i, en alguns casos, també suggeri-
ments de millora o modificació d’algunes de les línies 
d’actuació proposades.

El Departament de Cultura ha recollit els suggeri-
ments i consideracions de la Junta de Museus de Cata-
lunya, i actualment està analitzant la pertinença i via-
bilitat de la seva incorporació en el document definitiu 
del Pla.

Pel que fa al treball amb la resta del sector, i en concret 
amb l’Associació de Museòlegs de Catalunya, precisar 
que la presidència d’aquesta associació forma part de 
la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Ca-
talunya, per voluntat expressa del Govern de la Gene-
ralitat, que, amb aquest objectiu, va promoure la mo-
dificació de l’article 40.3 de la Llei 17/1990, de 2 de 
novembre, de museus, que regula l’estructura i com-
posició de l’organisme esmentat. Per tant, la presidèn-
cia de l’associació ha pogut i ha fet arribar a la Junta 
les posicions dels membres associats. D’altra banda, 
el Departament de Cultura ha mantingut diverses re-
unions amb membres d’aquesta associació per tal de 
conèixer i, en la mesura del possible, recollir les apor-
tacions i propostes d’esmenes presentades en nom del 
sector associat.

Així mateix, les diverses qüestions que l’Associació de 
Museòlegs de Catalunya ha plantejat han estat respos-
tes en el marc de les reunions de la Comissió Executi-
va de la Junta de Museus de Catalunya.

En relació amb el diàleg amb el món local, val a dir 
que el desplegament concertat i cooperatiu amb l’ad-
ministració local de les bases del nou Pla de Museus 
de Catalunya constitueix un objectiu del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. La presència en la Comis-
sió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya de 
dos representants de l’entitats locals de Catalunya pos-
sibilita el diàleg estable amb els museus de titularitat 
municipal. D’altra banda, el Departament de Cultura 
també va mantenir l’any 2012 reunions amb represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis de Cata-
lunya i la Federació de Municipis de Catalunya, per 
tractar la proposta de reordenació i impuls del sistema 
museístic català.
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Pel que fa als dipòsits nacionals, exposar que les ba-
ses del nou Pla de Museus de Catalunya preveuen la 
construcció de dos dipòsits nacionals de béns culturals 
mobles, un destinat als materials arqueològics de titu-
laritat de la Generalitat, i un altre als objectes artístics 
de titularitat de la Generalitat (Fons d’Art de la Gene-
ralitat) i als gestionats pel MNAC i el MACBA, amb 
independència de la seva titularitat.

El primer d’aquests recollirà i conservarà fonamental-
ment els materials arqueològics del país que, per pro-
cedència, cronologia, quantitat o dimensió, no s’hagin 
pogut dipositar en els museus més propers al seu lloc 
d’origen, tal com estableix la normativa vigent. El De-
partament de Cultura està en converses amb l’Ajun-
tament de Tarragona per estudiar quina és la millor 
ubicació possible.

Pel que fa al segon dipòsit, la decisió de la seva posada 
en marxa respon a la necessitat de planificar i garantir, 
amb una perspectiva de mig i llarg termini, la correc-
ta i eficaç conservació de les actuals col·leccions del 
MNAC, MACBA i del Fons d’Art de la Generalitat, 
i, alhora, garantir la possibilitat del seu creixement, 
atesa la limitada capacitat actual de les reserves on 
aquestes col·leccions estan conservades. Així mateix, 
s’està considerant la hipòtesi d’ubicació de l’equipa-
ment esmentat dins l’àrea metropolitana de Barcelona.

D’altra banda, en aquests moments, el Departament de 
Cultura està treballant en el projecte de creació i des-
plegament tant de l’anomenada Col·lecció Nacional 
d’Art com de la Col·lecció Nacional de Fotografia. Pel 
que respecta a la primera, l’actual Fons d’Art de la Ge-
neralitat, gestionat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat, ha de constituir el nucli central del seu fu-
tur desplegament.

En relació amb el disseny de la proposta de Col·lecció 
Nacional de Fotografia, precisar que aquesta està 
prevista en les bases del nou Pla de Museus i s’està 
treballant en la seva concreció, tenint en compte les 
aportacions de l’informe del grup d’experts d’anàlisi 
del patrimoni fotogràfic català per al desplegament 
d’aquesta Col·lecció.

A més, el Centre Nacional de Fotografia es configura-
rà com un programa encarregat a un equipament naci-
onal que haurà de desplegar una acció de concertació 
amb tots els agents rellevants pel que fa la fotografia i 
considerant com a eix principal les accions de valorit-
zació del patrimoni fotogràfic. També s’està treballant 
en la seva concreció.

En relació amb la creació d’un centre de patrimoni 
cultural a la planta baixa del Palau Moja, indicar que 
aquest projecte, que també està previst a les bases del 
nou Pla de Museus de Catalunya, es troba en fase de 
tramitació administrativa.

En un altre ordre de coses, exposar que les bases del 
nou Pla de Museus de Catalunya proposen una nova 

articulació de l’actual sistema museístic català a l’en-
torn de tres museus de rang i àmbit nacional: el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu Nacio-
nal d’Història de Catalunya (MNHC) i el Museu Na-
cional de Ciències Naturals (MNCNC). Amb l’objec-
tiu d’articular un sistema museístic d’abast nacional en 
els seus respectius àmbits temàtics d’actuació potenci-
als, les anomenades constel·lacions, cadascun d’aquest 
museus nacionals ha de treballar per estructurar i des-
envolupar xarxes temàtiques vinculades, la finalitat de 
les quals serà el foment de la cooperació museística en 
l’àmbit o àmbits temàtics propis. La possibilitat d’un 
museu d’integrar-se en una de les xarxes temàtiques 
nacionals previstes serà sempre voluntària, i vindrà 
determinada per criteris de complementarietat de les 
seves col·leccions amb les del museu nacional de refe-
rència, de representació territorial equilibrada, i, es-
pecialment, de capacitat tècnica d’aquest museu per a 
participar en projectes de cooperació d’abast nacional.

D’altra banda, pel que fa al Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (MACBA), les bases del nou Pla 
de Museus proposen que desenvolupi també un rol 
d’abast nacional, tot fomentant i articulant una políti-
ca de cooperació entre aquelles institucions culturals 
d’arreu del país que treballen en el camp de la crea-
ció artística contemporània, i, especialment, els cen-
tres i espais d’arts visuals de Catalunya, la Filmoteca 
de Catalunya i el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona.

En aquests moments, el Departament de Cultura es-
tà avaluant la fórmula i el calendari més adient per a 
fer possible la creació de les dues noves institucions 
museístiques de rang nacional que proposen les bases 
del nou Pla de Museus –nou Museu Nacional d’Histò-
ria de Catalunya i Museu Nacional de Ciències Naturals 
de Catalunya–, d’acord amb el que preveu la normati-
va vigent i, alhora, cercant el màxim consens possible 
entre les forces amb representació parlamentària. En 
aquest sentit, el debat parlamentari és inherent a tot 
procés legislatiu desenvolupat en el si del Parlament 
de Catalunya.

Pel que es refereix a la proposta de creació d’un nou 
Museu Nacional d’Història de Catalunya, aquesta recull 
i es fonamenta en bona part en processos de reflexió i 
treballs d’anàlisi previs desenvolupats pel Govern, amb 
una clara voluntat de continuïtat i recerca del màxim 
consens institucional.

En aquest sentit, en primer lloc, el nou museu neix 
com a resposta a les limitacions i deficiències, tant a 
nivell de recursos espacials i tècnics, com econòmics i 
humans, dels museus que l’hauran d’integrar.

En segon lloc, aquest nou equipament museístic vol 
evitar les actuals duplicitats i redundàncies de relats 
que presenten aquests museus i, alhora, garantir la pla-
nificació, el desplegament i gestió concertada i inte-
grada de les seves col·leccions patrimonials.



25 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 151

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

En tercer lloc, el projecte vol assegurar que el país 
disposi d’una institució museística de nivell interna-
cional, capaç d’aconseguir una projecció i un impac-
te cultural, que permeti aconseguir un millor coneixe-
ment i difusió de la història, la cultura i el patrimoni 
de Catalunya, tant a nivell intern com extern del país, 
més gran que el que assoleixen els museus que l’hau-
ran d’integrar.

En quart lloc, la decisió de crear el nou museu respon, 
també, a la necessitat de dotar el país d’una institució 
que, a més del patrimoni històric, arqueològic, cientí-
fic i tècnic, treballi també per a la recerca, conservació 
i difusió del seu patrimoni etnològic.

En cinquè lloc, la proposta de creació del nou museu 
respon a l’objectiu d’aconseguir una més eficaç dina-
mització dels museus d’arqueologia, etnologia, histò-
ria i ciència i tècnica del país, tot estructurant xarxes 
estables de cooperació que els integrin, i, en conse-
qüència, facin possible millor coordinació i més ressò 
de les seves activitats.

Finalment, en la definició de la missió, els objectius, 
les funcions i la personalitat d’aquest nou museu, el 
Govern de la Generalitat ha volgut considerar trans-
formacions que la societat catalana ha experimentat 
durant els últims anys, i això tant a escala demogrà-
fica com social, econòmica i cultural, i, per extensió, 
els problemes i reptes que aquestes transformacions li 
plantegen.

D’aquesta manera, la integració, en el si del nou Museu 
Nacional d’Història de Catalunya, de les col·leccions 
de què actualment disposen els museus que l’hauran 
d’integrar possibilitarà una gestió més acurada, efi-
cient i sostenible d’aquestes col·leccions i, alhora, un 
augment del seu coneixement i difusió.

D’altra banda, cal assenyalar també que la Disposi-
ció addicional 3 de la Llei 17/1990, de 2 de novem-
bre, de museus, estableix que el Museu d’Art de Ca-
talunya mostra permanentment l’expressió artística 
catalana i dels territoris més relacionats culturalment 
amb Catalunya, en els diferents períodes històrics, fins 
l’actualitat, missió que aquest museu desenvolupa sa-
tisfactòriament, tot garantint l’existència a Catalunya 
d’una institució museística de rang i vocació nacional 
que treballa per a la recerca, conservació i difusió de 
l’art català. A més, cal indicar també, que les bases del 
nou Pla de Museus preveuen a més la constitució d’una 
Xarxa de museus d’Art de Catalunya, amb l’objectiu 
de fer arribar l’acció del museu nacional arreu del pa-
ís, amb l’objectiu de fomentar la cooperació entre els 
museus ubicats dins el marc de la constel·lació temàti-
ca relacionada.

Pel que respecta al futur de les actuals xarxes de museus 
d’Arqueologia, Història i Ciència i Tècnica actualment 
existents, les bases del nou Pla de Museus preveuen la 
seva vinculació al futur museu nacional d’Història de 
Catalunya, tot garantint la seva identitat diferenciada. 

El mateix es proposa també per a la xarxa de museus 
d’Etnologia, també en funcionament, que, a més, no 
disposa d’un museu nacional de referència que li doni 
suport i garanteixi la seva coordinació.

En relació amb les xarxes separades per temàtiques, 
cal tenir en compte que aquestes han estat concebudes 
com a estructures o instruments de foment de la coo-
peració entre museus. D’altra banda, la implementació 
del seu disseny i, alhora, la conceptualització de la se-
va governança es plantegen des d’una perspectiva ho-
ritzontal. És a dir, les xarxes han de servir als museus 
per a desenvolupar projectes cooperatius en els àmbits 
de la recerca, conservació, interpretació i difusió de 
les seves col·leccions, i això en la mesura de la seva vo-
luntat, expertesa, i capacitat.

La vinculació voluntària de museus del país a xarxes 
temàtiques nacionals, liderades per un museu nacio-
nal, es vehicula mitjançant els respectius convenis de 
creació, que preveuen la possibilitat d’adhesió de nous 
museus, si escau.

Per altra banda, els Estatuts de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, aprovats pel Decret 198/2013, de 25 
de juliol, (DOGC núm. 6425, de 25 de juliol de 2013), 
adscriuen la gestió dels seus monuments i els equipa-
ments patrimonials adscrits, incloent els jaciments ar-
queològics, a la Divisió d’Actuacions en Museus i Mo-
numents de l’Agència esmentada, amb l’objectiu de 
millorar l’eficiència i la sostenibilitat d’aquesta gestió i, 
alhora, aconseguir un major impacte cultural i turístic 
d’aquests monuments.

Així mateix, entre les funcions que aquest decret ator-
ga a l’Agència destaca la d’impulsar les diverses xar-
xes temàtiques i territorials de museus, desplegant ter-
ritorialment els museus nacionals com a capçaleres 
temàtiques, i configurant serveis de suport comuns 
d’abast territorial per mitjà dels serveis d’atenció mu-
seística, amb l’objectiu d’afavorir la cooperació i la 
prestació de serveis i recursos compartits entre els ma-
teixos centres.

A més, les diverses xarxes de museus, tant de caràcter 
temàtic nacional com territorials, incorporaran mu-
seus registrats. La incorporació de jaciments, monu-
ments o altres equipaments patrimonials serà possible 
en la mesura que aquests es vinculin prèviament a un 
museu registrat del seu àmbit territorial, com succeeix 
en l’actualitat.

D’altra banda, la inclusió d’un museu dins de la cate-
goria de museu d’interès nacional o de secció de mu-
seus nacional prevista per l’actual llei de Museus no 
esdevé cap obstacle per la seva pertinença i participa-
ció en una xarxa tant temàtica com territorial, perquè 
cada museu és lliure de participar-hi, atesa la seva ca-
pacitat per a fer-ho.

Pel que fa a les xarxes territorials, les bases del nou Pla 
de Museus preveuen que englobin la totalitat de museus 
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de les quatre demarcacions i tenen una vocació de re-
forç dels museus a cada territori.

En relació amb el diàleg amb les diputacions provin-
cials per posar en marxa les xarxes territorials, cal 
exposar que el Departament de Cultura ha encetat un 
diàleg amb els representants de les diputacions pro-
vincials del país, amb l’objectiu de concertar les mo-
dalitats i el calendari de creació i desplegament de 
les xarxes territorials previstes en el nou Pla de Mu-
seus. Els resultats d’aquest diàleg s’han fet evidents 
en els nous convenis de col·laboració signats amb les 
Diputacions de Lleida i de Girona, en la mesura que 
recullen els postulats d’actuació museística concerta-
da proposats en les bases del nou Pla de Museus de 
Catalunya.

Per altra banda, les bases del nou Pla de Museus 
identifiquen i reconeixen el potencial ordenador dels 
museus registrats en el si dels diversos àmbits territo-
rials de la seva actuació, tot suggerint la possibilitat 
que sigui a través d’ells que es dissenyin instruments 
i polítiques de gestió de les col·leccions obertes al 
públic i/o dels centres d’interpretació potencialment 
existents en un territori, per a garantir una correcta i 
eficient gestió dels centres patrimonials que s’hi pu-
guin vincular.

Quant als projectes relatius al fet casteller, de Valls, 
i el còmic, de Badalona, cal precisar que atesa la se-
va singularitat s’ha considerat més viable canalitzar el 
desenvolupament d’aquests projectes mitjançant d’al-
tres vies i no a través del nou Pla de Museus.

En aquest sentit, està previst que la ciutat de Valls 
aculli un centre d’interpretació o equipament cultural 
de caire museístic relacionat amb el fet casteller i la 
seva història. Així mateix, i pel que fa al Museu del 
Còmic, el Departament de Cultura, l’Ajuntament de 
Badalona, l’Associació Professional d’Il·lustradors de 
Catalunya (APIC), i la Federació d’Institucions Pro-
fessionals del Còmic (FICOMIC) varen acordar el 
proppassat 25 de juliol que, per tal d’avançar els tre-
balls que han de permetre desenvolupar el projecte 
del Centre de les Arts del Còmic i la Il·lustració (CA-
CI), s’han d’iniciar primer les tasques per constituir 
la col·lecció del còmic i la il·lustració, que serà la base 
patrimonial del projecte.

Així mateix, les bases del nou Pla de Museus de Ca-
talunya consideren i parteixen de l’anàlisi de les insti-
tucions museístiques existents en el país en el moment 
previ a la seva presentació pública –març de 2012.

D’altra banda, cal assenyalar també que la normativa 
vigent en matèria museística a Catalunya preveu els 
processos i procediments de creació de nous museus 
públics en el país, així com dels requeriments i trà-
mits per a la seva inscripció en el Registre de Museus 
de Catalunya, si així ho sol·licitin les institucions ti-
tulars.

En relació amb la creació del Consorci del Patrimoni 
Arqueològic de Tarraco, cal precisar que les bases del 
nou Pla de Museus en proposen la seva creació atesa la 
declaració de Tarragona com a element integrant del pa-
trimoni mundial per part d’UNESCO. El Departament 
de Cultura ha encarregat el projecte per a la redacció 
d’un pla de gestió del patrimoni de Tarragona, que ha 
estat adjudicat el proppassat mes de juliol i que es pot 
consultar a la plataforma de contractació pública.

Barcelona, 12 de setembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vigència de la proposta del docu-
ment «Bases del nou Pla de museus de Ca-
talunya»
Tram. 314-02725/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament de la proposta 
del document «Bases del nou Pla de museus 
de Catalunya»
Tram. 314-02726/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos pressupostaris per 
a posar en marxa el nou Pla de museus de 
Catalunya
Tram. 314-02727/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment i el calendari d’apro-
vació i d’aplicació del nou Pla de museus de 
Catalunya
Tram. 314-02728/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de vegades que la Comissió Exe-
cutiva de la Junta de Museus de Catalunya ha 
tractat el nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02729/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballs i les conclusions de la Jun-
ta de Museus de Catalunya amb relació al 
nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02730/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el treball de debat i de consultes fet 
amb l’Associació de Museòlegs de Catalu-
nya amb relació al nou Pla de museus de Ca-
talunya
Tram. 314-02731/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural a les preguntes, els dub-
tes i els suggeriments sobre el nou Pla de 
museus de Catalunya
Tram. 314-02732/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el diàleg amb els ens locals amb rela-
ció al nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02733/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris del nou Pla de museus de 
Catalunya per a desplegar els dipòsits na-
cio nals de fons d’art
Tram. 314-02734/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la relació dels dipòsits nacionals de fons 
d’art amb els museus titulars d’aquests fons
Tram. 314-02735/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.
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Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre les converses amb l’Ajuntament de 
Tarragona per a emplaçar el dipòsit d’ar-
queo logia a l’edifici de Tabacalera
Tram. 314-02736/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme responsable de gestionar 
el dipòsit d’arqueologia de Tarragona
Tram. 314-02737/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballs tècnics per a dissenyar la 
proposta de la Col·lecció Nacional de Foto-
grafia
Tram. 314-02738/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presa en consideració de diverses 
propostes del document «Bases del nou Pla 
de museus de Catalunya»
Tram. 314-02739/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la trobada amb els autors del docu-
ment «Bases del nou Pla de museus de Ca-
talunya»
Tram. 314-02740/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de centre proposat per a la 
Col·lecció Nacional de Fotografia
Tram. 314-02741/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el museu nacional de què dependrà la 
Col·lecció Nacional de Fotografia
Tram. 314-02742/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació del Centre de Patrimoni 
Max Cahner al Palau Moja, de Barcelona
Tram. 314-02743/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferenciació conceptual de dos 
sistemes de museus d’art dins el nou Pla de 
museus de Catalunya
Tram. 314-02744/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de legislar sobre la nova 
estructura museística
Tram. 314-02745/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment del debat parlamentari 
per a l’impuls i la creació de la nova legisla-
ció museística
Tram. 314-02746/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la justificació de la creació d’un ma-
cromuseu d’història de Catalunya
Tram. 314-02747/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els avantatges de gestió en la desa-
parició de dos museus nacionals especí-
fics per a incloure’ls dins d’un macromuseu 
d’història de Catalunya
Tram. 314-02748/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el motiu per a no incloure l’art del 
MNAC en el nou macromuseu d’història de 
Catalunya
Tram. 314-02749/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur de les xarxes especialitzades 
de museus
Tram. 314-02750/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sentit de la creació d’un únic museu 
nacional que abasti totes les xarxes de mu-
seus separades per temàtiques
Tram. 314-02751/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur de la xarxa de monuments que 
gestiona el Museu d’Història de Catalunya
Tram. 314-02752/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera prevista de vincular els mu-
seus als quatre museus capçalera del nou 
Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02753/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ens del qual rebran els recursos i els 
serveis les xarxes temàtiques de museus i 
els museus que les componen
Tram. 314-02754/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els museus i els elements patrimoni-
als singulars que es podran vincular als mu-
seus capçalera del nou Pla de museus de 
Catalunya
Tram. 314-02755/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de xarxes territorials i ser-
veis d’atenció museística que proposa el 
nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02756/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el diàleg amb les diputacions provin-
cials per a posar en marxa les xarxes territo-
rials de museus que proposa el nou Pla de 
museus de Catalunya
Tram. 314-02757/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el diàleg amb la Diputació de Barce-
lona amb relació a la Xarxa de Museus Lo-
cals i l’assumpció de les funcions del Servei 
d’Atenció Museística
Tram. 314-02758/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encaix en el nou Pla de museus de 
Catalunya de les col·leccions obertes al pú-
blic, els centres d’interpretació i els monu-
ments visitables
Tram. 314-02759/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes amb relació a 
certs projectes museístics en marxa que no 
esmenta el nou Pla de museus de Catalunya
Tram. 314-02760/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals el nou Pla de 
museus de Catalunya no esmenta el futur 
Museu del Disseny de Barcelona
Tram. 314-02761/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de creació del Consorci 
del Patrimoni Arqueològic de Tàrraco
Tram. 314-02762/10

Resposta del Govern
Reg. 34139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02724/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les pràctiques de tir amb foc real del 
Grup Especial d’Intervenció dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-03064/10

Resposta del Govern
Reg. 34158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03064/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les pràctiques de tir amb foc real del Grup Especial 
d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03064/10.

El cos de Mossos d’Esquadra disposa de diverses uni-
tats específiques en qüestions que, per la seva natura-
lesa, han de ser gestionades per professionals especia-
litzats. Així, entre d’altres, existeix el Grup d’Especial 
Intervenció (en endavant GEI) que, per exemple, és 
l’encarregat de donar resposta a aquelles situacions 
amb presa d’hostatges per part de delinqüents armats.

En casos com aquest de risc imminent, immediat i 
greu, on la vida d’una tercera persona es troba ame-
naçada, qualsevol membre d’aquest grup ha de poder 
reaccionar de forma ràpida i encarar la seva arma re-
glamentària envers l’agressor amb objectiu de desar-
mar-lo o, si fos el cas, neutralitzar-lo.

Per aquest motiu aquesta unitat realitza una prova de 
confiança que situa un membre del grup en una esce-
na propera a la realitat on la finalitat de l’exercici, que 
es realitza amb unes mesures de seguretat extremes i 
sempre de manera voluntària, és que els agents perce-
bin la presència d’una silueta real a prop de l’objectiu 
cap on han de fer foc i en cap cas serveix per a mesu-
rar la valentia, sinó la capacitat de resposta, perícia i 
celeritat.

En aquest sentit, aquestes pràctiques han estat enregis-
trades en vídeo com es ve fent amb alguns altres tipus 
d’exercicis i la major part de serveis. Pel que fa a la 
seva difusió, un tall d’aquestes ha format part d’un ví-
deo commemoratiu del vintè aniversari del Grup, que 
recull tant la trajectòria i serveis, com alguns entrena-
ments duts a terme al llarg d’aquests vint anys.

La voluntat de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra és apropar-se al ciutadà i actuar amb 
transparència, per la qual cosa dóna a conèixer i pro-
jecta la seva imatge i, per tant, la de les unitats que la 
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conformen. Així, amb aquesta finalitat, es va autorit-
zar la difusió d’un breu resum de l’esmentat vídeo on 
apareixien les imatges objecte d’aquesta pregunta par-
lamentària.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents in itinere patits 
pels mossos d’esquadra el 2013
Tram. 314-03065/10

Resposta del Govern
Reg. 34159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03065/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’accidents in itinere patits pels mossos 
d’esquadra el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-03065/10, 314-03066/10, 
314-03067/10 i 314-03068/10.

El nombre d’accidents in itinere patits per membres 
del cos de Mossos d’Esquadra en el període 2010-2013 
és el següent: 

Any Nombre

2010 251
2011 260
2012 332
2013 190

Total 1.033

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents in itinere patits 
pels mossos d’esquadra el 2012
Tram. 314-03066/10

Resposta del Govern
Reg. 34159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03065/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents in itinere patits 
pels mossos d’esquadra el 2011
Tram. 314-03067/10

Resposta del Govern
Reg. 34159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03065/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents in itinere patits 
pels mossos d’esquadra el 2010
Tram. 314-03068/10

Resposta del Govern
Reg. 34159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03065/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dates de les reunions de la Jun-
ta de Seguretat de Catalunya en el període 
2006-2013
Tram. 314-03069/10

Resposta del Govern
Reg. 34160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03069/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dates de les reunions de la Junta de Seguretat de 
Catalunya en el període 2006-2013
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Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03069/10.

Durant el període 2006-2013, la Junta de Seguretat 
s’ha reunit en les dates següents:

– 14 de setembre de 2006

– 5 de març de 2007

– 27 de desembre de 2007

– 3 de març de 2009

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la periodicitat de les reunions del 
Consell de la Policia
Tram. 314-03070/10

Resposta del Govern
Reg. 34161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03070/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la periodicitat de les reunions del Consell de la Policia 
i concretament en el període 2008-2013.

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-03070/10 i 314-03071/10.

El Decret 145/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament intern del 
Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra, estableix 
en l’apartat 1 de l’article 13 que el Ple es reuneix en 
sessió ordinària almenys una vegada cada dos mesos.

Pel que fa a les sessions extraordinàries, que són les 
que es convoquen al marge de la periodicitat establer-
ta per a les sessions ordinàries, d’acord amb l’apartat 
2 del mateix article 13, la seva realització serà proce-
dent si ho sol·licita una tercera part dels membres del 
Consell, mitjançant escrit adreçat al president, amb 
expressió del tema que s’hagi de tractar i amb apor-
tació dels documents relacionats amb l’ordre del dia 
proposat, si n’hagués i se’n disposa.

Any Data del consell

2008 14-03-2008
18-06-2008
28-07-2008
17-10-2008
05-12-2008

2009 21-01-2009
16-03-2009
08-06-2009
06-07-2009
17-09-2009
23-11-2009
04-12-2009

2010 11-01-2010
26-03-2010
26-04-2010
27-05-2010
19-10-2010

2011 25-01-2011
18-02-2011
31-03-2011
21-06-2011
24-11-2011

2012 30-05-2012
08-06-2012
27-07-2012
05-10-2012
05-12-2012

2013 07-03-2013
31-05-2013
26-07-2013

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dates de les reunions del Consell 
de la Policia en el període 2008-2013
Tram. 314-03071/10

Resposta del Govern
Reg. 34161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03070/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’armes 
de foc reals el 2013
Tram. 314-03077/10

Resposta del Govern
Reg. 34162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03077/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de confiscacions d’armes de foc reals el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-03077/10, 314-
03078/10, 314-03079/10, 314-03080/10, 314-03081/10, 
314-03082/10, 314-03083/10 i 314-03084/10.

Les bases de dades de què disposa la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra no permeten diferenciar 
entre arma de foc real o simulada.

Feta aquesta apreciació, el total d’armes confiscades 
en el període 2010-2013 és el següent: 

Any Nombre d’armes confiscades

2010 673
2011 614
2012 602
2013 307

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’armes 
de foc simulades el 2013
Tram. 314-03078/10

Resposta del Govern
Reg. 34162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03077/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’armes 
de foc reals el 2012
Tram. 314-03079/10

Resposta del Govern
Reg. 34162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03077/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’armes 
de foc simulades el 2012
Tram. 314-03080/10

Resposta del Govern
Reg. 34162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03077/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’armes 
de foc reals el 2011
Tram. 314-03081/10

Resposta del Govern
Reg. 34162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03077/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’armes 
de foc simulades el 2011
Tram. 314-03082/10

Resposta del Govern
Reg. 34162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03077/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’armes 
de foc reals el 2010
Tram. 314-03083/10

Resposta del Govern
Reg. 34162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03077/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’armes 
de foc simulades el 2010
Tram. 314-03084/10

Resposta del Govern
Reg. 34162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03077/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’excedències voluntàries 
de mossos d’esquadra per trasllat a policies 
locals en el període 2010-2013
Tram. 314-03085/10

Resposta del Govern
Reg. 34163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03085/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’excedències voluntàries de mossos 
d’esquadra per trasllat a policies locals en el període 
2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta 
a les preguntes parlamentàries 314-03085/10 i 314-
03086/10.

El nombre d’excedències voluntàries d’agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra per trasllat a policies locals en 
el període 2010-2013 és el següent: 

Any Nombre

2010 3
2011 4
2012 13
2013 1

Total 21

El nombre d’excedències voluntàries d’agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra per interès particular en el perí-
ode 2010-2013 és el següent: 

Any Nombre

2010 9
2011 12
2012 16
2013 4

Total 41

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’excedències voluntàries 
de mossos d’esquadra per trasllat a treballs 
en l’àmbit privat en el període 2010-2013
Tram. 314-03086/10

Resposta del Govern
Reg. 34163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03085/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini de pagament de les dietes 
als mossos d’esquadra
Tram. 314-03087/10

Resposta del Govern
Reg. 34164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03087/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el termini de pagament de les dietes als membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra terminis 2011, 2012, 2013.

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca
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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 314-03087/10.

En primer lloc, cal diferenciar les despeses que la per-
sona funcionària genera quan és comissionada fora de 
Catalunya o dins de Catalunya. En el cas de viatjar 
fora de Catalunya, és d’Administració qui avança l’im-
port del bitllet del mitjà de transport utilitzat o bé es 
realitza el viatge amb vehicle oficial, així mateix en 
el cas de pernoctar fora de casa per motius del servei, 
l’Administració també avança l’import corresponent a 
la pernoctació en un establiment hoteler.

Així doncs, la liquidació de les indemnitzacions per 
raó del servei (desplaçament i pernoctació) són avan-
çades per l’Administració, i no se n’ha de fer càrrec la 
persona interessada en primera instància.

En el segon cas, és a dir, dins de Catalunya, en una con-
juntura econòmica ordinària, el termini habitual per li-
quidar aquestes indemnitzacions era de 4 mesos apro-
ximadament des de la seva generació, sempre i quan la 
persona interessada els hagués demanat puntualment.

Des de l’any 2011, la situació econòmica i de disponi-
bilitats pressupostàries no ha permès fer sempre l’abo-
nament amb aquesta periodicitat. Així, l’abonament de 
l’any 2011 s’ha efectuat entre 4 i 12 mesos després de 
la seva generació; les del 2012 entre 5 i 12 mesos; i les 
corresponents a l’any 2013 resten pendents de liquidar.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’adquirir vehicles per al 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03088/10

Resposta del Govern
Reg. 34165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03088/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’adquirir vehicles per al Cos de Mossos 
d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03088/10.

Aquest any 2013 únicament s’ha iniciat l’arrendament 
de 873 vehicles per a la renovació i la substitució de 
vehicles de la Direcció General de la Policia per al pe-
ríode 2014-2020.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’adquirir vehicles per al 
Cos de Bombers
Tram. 314-03089/10

Resposta del Govern
Reg. 34166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03089/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’adquirir vehicles per al Cos de Bombers

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03089/10.

Enguany no està previst adquirir nous vehicles, però 
es preveu el manteniment del nombre de vehicles de la 
flota actual, mitjançant la renovació dels rèntings cor-
responents.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Departament d’Interior 
de continuar usant el web per a identificar 
persones que han comès actes contraris a 
l’ordenament jurídic
Tram. 314-03090/10

Resposta del Govern
Reg. 34167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03090/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de continuar utilitzant el web de la Policia 



25 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 151

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 24

de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per identificar 
persones.

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03090/10.

La web de col·laboració ciutadana té l’objectiu d’apor-
tar aquella informació que permeti a la policia identi-
ficar les persones que han comès infraccions penals.

Es tracta d’un instrument vàlid que compleix amb tots 
els requisits legals establerts i que des de la seva crea-
ció està funcionant, activant-se en aquelles situacions 
en què és necessària la seva contribució.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’arma 
blanca el 2013
Tram. 314-03091/10

Resposta del Govern
Reg. 34168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03091/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les pràctiques de tir amb foc real del Grup Especial 
d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la 
pregunta parlamentària 314-03091/10; 314-03092/10; 
314-03093/10; 314-03094/10.

El total d’armes blanques intervingudes o comissa-
des és:

2010 2011 2012 2013

Armes blanques 2.706 2.674 2.119 1.103

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’arma 
blanca el 2012
Tram. 314-03092/10

Resposta del Govern
Reg. 34168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03091/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’arma 
blanca el 2011
Tram. 314-03093/10

Resposta del Govern
Reg. 34168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03091/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de confiscacions d’arma 
blanca el 2010
Tram. 314-03094/10

Resposta del Govern
Reg. 34168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03091/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pagat al Grup Godó i altres 
grups de comunicació en subvencions, con-
venis directes i publicitat institucional
Tram. 314-03098/10

Resposta del Govern
Reg. 34175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03098/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port pagat al Grup Godó i altres grups de comunicació 
en subvencions, convenis directes i publicitat institucional
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
03098/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació del Govern.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-03098/10:

En relació amb les subvencions a mitjans de comu-
nicació els anys 2011 i 2012, l’informem que aquesta 
informació és pública i consultable a través del Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquest sen-
tit, ens remetem a la resposta a la pregunta escrita amb 
Número de Tramitació 314-00017/10.

Pel que fa a les subvencions per a l’any 2013, la infor-
mació està disponible al DOGC núm. 6403.

Cal recordar que aquest any, el Govern ha decidit su-
primir les subvencions a projectes dels mitjans de co-
municació, i en canvi mantenir les subvencions estruc-
turals lligades a l’ús exclusiu de la llengua catalana.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució i les característiques dels 
suïcidis i les temptatives de suïcidi del perí-
ode 2002-2012
Tram. 314-03214/10

Resposta del Govern
Reg. 34106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03214/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució i les característiques dels suïcidis i les temp-
tatives de suïcidi del període 2002-2012

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:

El Departament de Salut promou la participació de 
Catalunya en el Projecte Europeu contra la Depressió, 
proposat per la Lliga Europea contra la Depressió (Eu-
ropean Alliance Against Depression). S’han desenvo-
lupat dues experiències pilot al Districte de la Dreta de 
l’Eixample i a Sabadell. Aquest programa desenvolupa 
un seguit d’estratègies i programes d’intervenció con-
tra la depressió i el risc de suïcidi, amb un enfocament 
global i d’atenció integral que va des de la prevenció 
primària fins a la prevenció terciària.

L’experiència de Barcelona, iniciada l’any 2005, ha estat 
liderada per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en 
col·laboració amb el Centre de Salut Mental de la Dreta 
de l’Eixample (Centre de Psicoteràpia de Barcelona) i 
amb els equips d’atenció primària de salut del seu àm-
bit de referència. Cal destacar la gran implicació de les 
diferents institucions i agents del districte que han col-
laborat en la promoció de la salut mental i la prevenció 
de la depressió i del risc de suïcidi, com són els serveis 
socials, els centres educatius, la policia local, les ofici-
nes de farmàcia i altres entitats i col·lectius de la societat 
civil, representatives a la comunitat.

L’any 2007 es va endegar una segona experiència a 
la ciutat de Sabadell, sota el lideratge de la Corpora-
ció Sanitària del Parc Taulí, amb l’estreta col·laboració 
de l’Ajuntament de Sabadell. La novetat important 
d’aquesta segona experiència és que inclou a la pobla-
ció adolescent.

En el quadre adjunt es presenta el total de temptatives 
de suïcidi des de l’inici del programa i per l’hospital on 
s’està duent a terme aquesta iniciativa.

L’experiència de Barcelona inclou la població de refe-
rència atesa al serveis d’urgències de Sant Pau (Dreta 
de l’Eixample i Guinardó 189.550 habitants).

L’experiència de Sabadell, inclou la població del terri-
tori Vallès Occidental - Est (Sabadell-Cerdanyola i la 
seva àrea d’influència 474.778 habitants).

Pel que fa a les dades de mortalitat, s’adjunten en l’an-
nex les dades del Programa de Sabadell. El Consorci 
Sanitari Parc Taulí va signar un conveni amb l’Institut 
de Medicina Legal de Catalunya, vigent des de l’any 
2008, que garanteix la comunicació dels casos de de-
funció per suïcidi per part del metge forense. Les da-
des referents als anys 2008 i 2009 inclouen els muni-
cipis del Vallès Occidental Est corresponents al partit 
judicial de Sabadell (300.667 habitants). A partir de 
l’any 2010 s’inclouen també els casos del partit judicial 
de Cerdanyola, que completen el total de l’àrea assis-
tencial de referència del servei d’urgències psiquiàtri-
ques del Taulí amb una població de 474.778.

Una dada rellevant respecte de la mortalitat per suï-
cidi, és que la majoria dels casos no han rebut aten-
ció psiquiàtrica especialitzada per part dels serveis de 
salut mental, tot i que sí que havien mantingut algun 
contacte recent amb els equips d’atenció primària (el 



25 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 151

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 26

64,3 tenia un seguiment mèdic previ per part del met-
ge de família).

En el cas de Barcelona, les estadístiques sanitàries no 
permeten disposar de dades desagregades per distric-
tes, solament del total de la ciutat. Per aquest motiu no 
es coneix el nombre de suïcidis consumats en la pobla-
ció de referència de l’Hospital de Sant Pau.

En l’actualitat s’està intentant endegar un estudi per 
conèixer amb més profunditat la casuística de la mor-
talitat per suïcidi a la ciutat de Barcelona, amb la col-
laboració de les entitats implicades en el projecte, 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la Fundació 
Jordi Gol i Gorina, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
el Departament de Salut.

En el marc d’aquest projecte de prevenció del suïcidi, 
s’està treballant per elaborar un protocol per a l’aten-
ció a les situacions d’alt risc, amb l’objectiu de preve-
nir la mortalitat i garantir la continuïtat assistencial. 
S’està treballant sobre la base del model dels circuïts 
ràpids d’actuació, com el codi infart, codi ictus o el 
codi politraumatisme. L’objectiu és identificar precoç-
ment les persones en risc, millorar la coordinació en-
tre equipaments sanitaris (SEM, Sanitat Respon, ur-
gències, hospitalització), seguiment telefònic i atenció 
prioritària en els serveis de salut mental. Aquest codi 
s’està elaborant amb professionals del SEM, Catsalu-
tRespon, societats científiques, Catsalut, Pla Director 
de Salut Mental i Addiccions i Programa de prevenció 
i atenció a la cronicitat.

Barcelona, 6 de setembre 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 la disminució de pressupost de l’Insti-
tut Català de la Salut del 2013, en compara-
ció amb el període 2009-2012, amb relació a 
l’atenció primària, els hospitals i la medica-
ció hospitalària de dispensació ambulatòria
Tram. 314-03222/10

Resposta del Govern
Reg. 34107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03222/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la disminució de pressupost de l’Institut Català de la 
Salut del 2013, en comparació amb el període 2009-

2012, amb relació a l’atenció primària, els hospitals i 
la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria

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 
pressupost de l’ICS es pot consultar en el web del De-
partament d’Economia i Coneixement:

http://www20.gencat.cat /portal /site/economia/
menuitem.4105abfd0da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgn
extoid=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=ca746e47e8649210VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Tanmateix, cal tenir en compte que al llarg de l’exer-
cici hi ha diferents actuacions que modifiquen el pres-
supost inicial. D’una banda, les modificacions pressu-
postàries i, de l’altra, decisions com acords de govern 
o decisions departamentals o del CatSalut que modifi-
quen el pressupost disponible pels centres, com poden 
ser la reducció de retribucions del personal, les quotes 
corporatives per serveis de la Generalitat de Catalu-
nya, les incorporacions de romanents d’exercicis an-
teriors, etc.

La distribució pressupostària per hospitals, que s’ad-
junta en annex, reflecteix el pressupost final disponi-
ble de cada centre per a cada exercici.

Barcelona, 6 de setembre 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.

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions de pacients de centres 
sanitaris públics a centres sanitaris privats 
el 2012 i el 2013
Tram. 314-03310/10 i 314-03441 a 314-03508

Resposta conjunta del Govern
Reg. 34108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03310/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les derivacions de pacients de centres sanitaris públics 
a centres sanitaris privats el 2012 i el 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les iniciatives 
parlamentàries amb NT 314-03310 i de la 314-03441/10 
a la 314-03508/10 es responen de forma conjunta.

Durant l’any 2012 i de gener a abril de 2013, no s’ha efec-
tuat cap derivació de pacients a centres que no pertanyen 
al SISCAT (sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya), i, per tant, no s’ha produït cap despesa.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-03310 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-03441/10, 314-03442/10, 314-03443/10, 314-
03444/10, 314-03445/10, 314-03446/10, 314-03447/10, 
314-03448/10, 314-03449/10, 314-03450/10, 314-03451/10, 
314-03452/10, 314-03453/10, 314-03454/10, 314-03455/10, 
314-03456/10, 314-03457/10, 314-03458/10, 314-03459/10, 
314-03460/10, 314-03461/10, 314-03462/10, 314-03463/10, 
314-03464/10, 314-03465/10, 314-03466/10, 314-03467/10, 
314-03468/10, 314-03469/10, 314-03470/10, 314-03471/10, 
314-03472/10, 314-03473/10, 314-03474/10, 314-03475/10, 
314-03476/10, 314-03477/10, 314-03478/10, 314-03479/10, 
314-03480/10, 314-03481/10, 314-03482/10, 314-03483/10, 
314-03484/10, 314-03485/10, 314-03486/10, 314-03487/10, 
314-03488/10, 314-03489/10, 314-03490/10, 314-03491/10, 
314-03492/10, 314-03493/10, 314-03494/10, 314-03495/10, 
314-03496/10, 314-03497/10, 314-03498/10, 314-03499/10, 
314-03500/10, 314-03501/10, 314-03502/10, 314-03503/10, 
314-03504/10, 314-03505/10, 314-03506/10, 314-03507/10, 
314-03508/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de l’horari d’atenció dels 
centres d’atenció primària de Sabadell
Tram. 314-03313/10

Resposta del Govern
Reg. 34109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03313/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de l’horari d’atenció dels centres d’atenció 
primària de Sabadell

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 del següent:

La proposta d’ajustament dels horaris d’obertura dels 
centres a les necessitats assistencials ha estat consen-
suada entre la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de 
Sabadell i els representants dels diferents proveïdors 
sanitaris en el territori.

L’adequació de l’horari d’atenció durant en els mesos 
d’estiu es basa en l’activitat d’aquest període i garanteix 
en tot moment un centre obert en el seu horari habitual 
en tots els districtes. Aquesta mesura s’ha pres tenint en 
compte que l’activitat corresponent al mes d’agost, en 
relació a l’activitat total de l’any, mostra una disminu-
ció superior al 50% respecte al promig total de visites 
per any i, més concretament, un decrement de l’activitat 
aproximadament del 45% en horari de tarda. Aquesta 
acció permet ajustar l’oferta de serveis a les necessitats 
reals i alliberar recursos, quan l’activitat ho permet, que 
són emprats en moments de forta demanda assistenci-
al, com per exemple en el programa d’urgències d’hi-
vern. En alguns casos durant el període d’estiu la pres-
sió assistencial creix i s’incrementa l’horari d’atenció. 
Les raons són per tant assistencials però amb un impor-
tant impacte econòmic, impacte que permet una millor 
resposta assistencial en moments de gran demanda per 
part de la població més vulnerable.

Cal dir que la modificació de l’horari dels centres per 
adaptar-lo a l’activitat estival no és exclusiva d’aquest 
any sinó que es ve produint des de fa molts anys, amb 
ajustaments en funció de l’experiència i l’evolució de 
les necessitats de salut de la població. Per tant és difí-
cil estimar un impacte en estalvi directe.

L’Institut Català de la Salut, sota la supervisió del Ser-
vei Català de la Salut - asseguradora pública única res-
ponsable de garantir la cobertura de la població–, i 
en contacte directe amb els responsables municipals, 
vetlla en tot moment per un ús eficient dels recursos 
públics, ajustat a les necessitats de salut de la pobla-
ció. En aquest sentit, l’adequació horària dels centres a 
l’activitat no posa en risc l’accessibilitat de nenes, nens 
i gent gran als serveis sanitaris donat que disposen de 
centres oberts en horari de matí i en horari de tot el dia 
en ubicacions pròximes. A més a més, quan és neces-
sari, es reforcen els punt d’atenció continuada i urgent 
i l’atenció domiciliària per donar resposta a la població 
més fràgil que no pot desplaçar-se.

La relació de centres gestionats per l’ICS, per territori, 
afectats per ajustaments horaris durant el període esti-
val, és la següent:

– Direcció d’Atenció Primària de Girona: tots els 
CAPs mantenen el seu horari habitual a excepció dels 
següents que han ampliat el seu horari d’atenció: CAP 
Canet de Mar, CL Platja d’Aro i CAP Cadaqués.

– Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord:

• S’ha ajustat l’horari en els centres: CAP Corró, CAP 
L’Ametlla, CAP Vilanova, CAP Lliçà de Vall, CAP Bi-
gues i Riells, CAP Palaudàries Lliçà d’Amunt, CAP 
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Santa Eulàlia de Ronçana, CAP Sabadell 1B - Sant Ole-
guer, CAP Sabadell 2 - Creu Alta, CAP Sabadell 7 - La 
Serra, CAP La Farigola, CAP Les Indianes, CAP Sant 
Quirze del Vallès, CAP Polinyà, CAP Sentmenat.

• Tancament a l’agost dels següents centres: CAP Ai-
guafreda (dimarts i dijous), CAP La Florida, Sabadell 
4A Concòrdia, Sabadell 5 - CAP Gràcia (del 29/7 al 
10/9), Sabadell 6 - CAP Sud (del 6/8 al 6/9), CAP Rosa 
dels Vents (del 15/7 al 11/9), CAP Pinetons (del 22/7 al 
15/9), CAP Les Indianes (del 12 al 30 d’agost).

– Direcció d’Atenció Primària de Lleida: s’ha ajustat 
l’horari dels CAPS de Lleida ciutat que han obert fins 
a les 17:00 h.

– Direcció d’Atenció Primària de Costa de Ponent:

• Ajustament horari durant el període estival en els se-
güents centres: CAP Verdaguer, CAP Sant Feliu, CAP 
Les Planes, CAP Maria Bernades, CAP Santa Eulàlia 
Nord, CAP Gornal.

• Tancaments estivals: CAP Torrent de Llops (juliol i 
agost), CAP la Solana (de l’1/8 al 13/9)

– Direcció d’Atenció Primària Tarragona: tots els 
CAPs mantenen el seu horari habitual a excepció del 
CAP La Canonja, que ha obert al matí durant el perío-
de estival (del 25 de juny al 20 de setembre)

– Direcció d’Atenció Primària de Terres de l’Ebre: tots 
els CAP mantenen el seu horari habitual a excepció del 
CAP El Perelló, que ha tancat durant el mes d’agost.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais i les finques amb acord de 
custòdia vigent
Tram. 314-03315/10

Resposta del Govern
Reg. 34115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03315/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els espais i les finques amb acord de custòdia vigent

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La Generalitat de Catalunya no disposa de cap registre 
públic de finques que compten amb acords de custòdia 
del territori.

La Xarxa de Custòdia del Territori publica periòdica-
ment inventaris d’acords de custòdia del territori, que 
en tot cas són responsabilitat de l’associació.

Cal tenir en compte que els acords es formulen prin-
cipalment entre el titular de la propietat d’una finca i 
una entitat sense ànim de lucre, acord en el qual no in-
tervé l’administració de la Generalitat. Aquests acords 
no solen comportar cap transacció econòmica entre les 
parts. És per això que el finançament que la Genera-
litat de Catalunya dedica a la promoció de la custòdia 
del territori s’adreça als projectes de la Xarxa de Cus-
tòdia del Territori (200.000 € l’any 2012) i a les entitats 
de custòdia del territori (convocatòria pública d’ajuts a 
la promoció de la custòdia del territori 2013-2014, amb 
una dotació de 600.000 €).

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els municipis que no han adaptat la 
normativa urbanística al Pla director urba-
nístic del sistema costaner
Tram. 314-03316/10

Resposta del Govern
Reg. 34116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03316/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els municipis que no han adaptat la normativa urba-
nística al Pla director urbanístic del sistema costaner

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La disposició transitòria del Pla Director Urbanístic 
del Sistema Costaner estableix que des de l’entrada en 
vigor del Pla director, i mentre no s’hi adapti el plane-
jament urbanístic general dels municipis en els quals 
s’ubiquen els sectors relacionats a l’article 5.1, són di-
rectament aplicables les determinacions contingudes 
en aquesta normativa.

Les determinacions del Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner, segons la seva disposició addicional 
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segona, són normatives i vinculen a les administraci-
ons i als particulars.

Mentre no es completi l’adequació del planejament 
urbanístic general a les determinacions d’aquest Pla 
Director Urbanístic del Sistema Costaner, els ajun-
taments no poden tramitar figures de planejament ni 
instruments de gestió ni atorgar llicències que contra-
diguin aquest Pla director, i estan obligats a advertir 
de forma expressa de la seva existència, vigència i del 
caràcter vinculant de les seves determinacions en res-
pondre a les consultes i sol·licituds d’informació urba-
nística que formulin els particulars.

S’adjunta, en Annex I, la relació de municipis que no 
han adaptat la seva normativa urbanística a les dispo-
sicions del Pla Director Urbanístic del Sistema Costa-
ner (PDUSC).

Barcelona, 9 de setembre 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 el document normatiu que fixa l’estra-
tègia per a la conservació de la biodiversitat 
i el patrimoni natural
Tram. 314-03317/10

Resposta del Govern
Reg. 34117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03317/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el document normatiu que fixa l’estratègia per a la 
conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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 
314-03317/10, 314-03318/10 i 314-03332/10, amb les 
següents consideracions:

Actualment no existeix cap document normatiu que fi-
xi l’estratègia catalana per a la conservació de la biodi-
versitat i el patrimoni natural.

D’altra banda, el desenvolupament i l’aplicació del Pla 
estratègic 2011-2020 de la Convenció de la Diversitat 

Biològica (CBD) és responsabilitat de les parts signatà-
ries del Conveni de diversitat biològica. Amb tot, la Ge-
neralitat de Catalunya se sent plenament compromesa 
amb les polítiques internacionals de biodiversitat, i pre-
tén assolir els objectius d’Aichi en l’àmbit territorial de 
Catalunya en el mateix horitzó previst al Pla.

En la mateixa Conferència de les parts (COP10) en 
què es va aprovar el Pla estratègic, es va aprovar tam-
bé la resolució X/22. (Pla d’acció sobre governs subna-
cionals, ciutats i altres autoritats locals per a la diver-
sitat biològica).

El Pla d’acció preveu la creació d’un comitè assessor de 
governs subestatals, per tal d’impulsar el compromís 
mundial dels governs d’aquest nivell de governança.

El Secretariat del Conveni de diversitat biològica va 
convidar a la Generalitat de Catalunya a formar part 
d’aquest Comitè Assessor, juntament amb dos governs 
subestatals de cada continent.

Catalunya va acollir la Segona reunió del Comitè As-
sessor de Governs Subestatals per a la Biodiversitat a 
Barcelona els passats 17-20 de juny de 2013.

A la reunió del Comitè es va aprovar el Pla de treball 
2013-2015, que, en un dels projectes previstos, com-
promet a tots els membres a elaborar la seva pròpia es-
tratègia d’assoliment dels objectius d’Aichi.

En aquest context doncs, la Generalitat de Catalunya 
elaborarà la seva estratègia en el període 2013-2014, 
per tal de contribuir a l’aplicació del Pla estratègic 
2011-2020 del CBD, i per assolir els objectius d’Aichi 
en el seu àmbit territorial abans de 2020.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació de les disposicions del Pla 
estratègic per a la biodiversitat 2011-2020
Tram. 314-03318/10

Resposta del Govern
Reg. 34117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03317/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs d’importància comunitària 
terrestres que han estat declarats zones es-
pecials de conservació del 2010 ençà
Tram. 314-03319/10

Resposta del Govern
Reg. 34118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03319/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs d’importància comunitària terrestres que han estat 
declarats zones especials de conservació del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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 
314-03319/10, 314-03320/10 i 314-03321/10, amb les 
següents consideracions:

Amb data 17 de juny de 2013 es va publicar al DOGC 
l’anunci d’informació pública de la proposta d’Acord de 
Govern pel qual es declaren 22 ZEC a la regió alpina 
catalana i s’aprova el seu Instrument de gestió. Paral-
lelament, el dia 25 de juny de 2013 també es va publicar 
l’anunci d’informació pública de la proposta d’Acord de 
Govern pel qual es declaren com a ZEC 7 espais LIC de 
la plana de Lleida (regió mediterrània). Amb la culmi-
nació d’aquests dos procediments, prevista pel mes 
d’octubre del 2013, el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya haurà aprovat la declaració de 29 ZEC.

En el cas dels 7 espais de la plana de Lleida, el seu Ins-
trument de gestió ja s’havia aprovat el 15 de novembre 
de 2010 mitjançant l’Acord de Govern que aprova el 
Pla especial de protecció del medi natural i del paisat-
ge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida 
i el seu Pla de gestió (DOGC núm. 5755). Aquests dos 
instruments inclouen tots els requeriments legals que 
ha de contemplar una eina de gestió vinculada a la de-
claració d’un espai de la xarxa Natura 2000 com a ZEC 
tot i que, en aquell moment, no es va procedir a la seva 
declaració com a tal.

Us trameto en Annex I els espais 9 LIC que compten 
amb aquests dos documents aprovats i els 22 LIC de la 
regió alpina que es declaren com a ZEC.

En el cas de la resta d’espais declarats LIC a la regió 
mediterrània, en total 86, actualment han finalitzat els 
treballs tècnics preliminars i es troba en fase de redac-
ció el seu Instrument de gestió. Es preveu iniciar la in-
formació pública per a la seva declaració com a ZEC 
el mes de desembre de 2013 per tant el mes de març de 
2014 es preveu l’aprovació de l’Acord de Govern.

Amb aquestes previsions durant el 2014 finalitzarà a 
Catalunya tot el procés de declaració de ZEC, tant a la 
regió alpina com a la regió mediterrània, donant com-
pliment a l’establert a la legislació comunitària.

Barcelona, 9 de setembre 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 les zones especials de conservació 
que disposen d’un pla de gestió aprovat
Tram. 314-03320/10

Resposta del Govern
Reg. 34118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03319/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans de gestió de zones especials 
de conservació previstos d’aprovar aquesta 
legislatura
Tram. 314-03321/10

Resposta del Govern
Reg. 34118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03319/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del Pla territorial de con-
nectors ecològics
Tram. 314-03330/10

Resposta del Govern
Reg. 34119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03330/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redacció del Pla territorial de connectors ecològics

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA
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Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Es troba en fase de redacció el Pla de connectivitat 
ecològica de Catalunya, amb l’objectiu de garantir la 
permeabilitat ecològica del territori de Catalunya i 
singularment, la connectivitat ecològica del Sistema 
d’espais naturals protegits de Catalunya.

Aquest Pla no adoptarà la forma jurídica de «pla ter-
ritorial», sinó que es desenvoluparà mitjançant diver-
sos instruments que permetin assolir millor els seus 
objectius.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de redacció de l’avantprojecte 
de llei del patrimoni natural i la biodiversitat
Tram. 314-03331/10

Resposta del Govern
Reg. 34120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03331/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de redacció de l’avantprojecte de llei del patri-
moni natural i la biodiversitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La Llei del patrimoni natural i la biodiversitat, forma 
part del Pla de Govern de l’actual legislatura, i es troba 
en un estat inicial d’elaboració.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estat de redacció de l’estratègia catalana 
de conservació de la diversitat biològica
Tram. 314-03332/10

Resposta del Govern
Reg. 34117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03317/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a aplicar el Decen-
ni de les Nacions Unides per la Biodiversitat 
2011-2020
Tram. 314-03336/10

Resposta del Govern
Reg. 34121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03336/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a aplicar el Decenni de les Nacions 
Unides per la Biodiversitat 2011-2020

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Decenni 2011-2020 per a la biodiversitat va ser de-
clarat per les Nacions Unides principalment per desta-
car la importància de desenvolupar i aplicar el Pla es-
tratègic del Conveni de diversitat biològica, i assolir els 
objectius d’Aichi en l’horitzó 2020. El Decenni té una 
intencionalitat política, en el sentit de promoure un salt 
endavant en les polítiques de biodiversitat a tot el món.

Així doncs, més enllà de la funció divulgadora i de co-
municació que la celebració del Decenni pot tenir a Ca-
talunya (una funció d’altra banda més pròpia de cele-
bracions com el Dia mundial de la diversitat biològica, 
o fins i tot de l’Any internacional de la biodiversitat), la 
millor celebració del Decenni ha de comportar l’assoli-
ment dels objectius d’Aichi a Catalunya, i la renovació 
de les polítiques de biodiversitat, amb fites com ara:

a) La Llei del patrimoni natural i la biodiversitat.

b) L’Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat.

c) El Pla de connectivitat ecològica.

d) El desplegament complet de la xarxa Natura 2000 
a Catalunya, amb la designació de les ZEC i els seus 
instruments de gestió.
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e) La promoció de la custòdia del territori i el reforç 
del tercer sector ambiental.

f) La declaració de nous espais naturals de protecció 
especial, que completin la xarxa de parcs de Catalunya.

g) L’adopció d’una nova fiscalitat ambiental, que també 
promogui amb incentius adequats el compromís dels titu-
lars de finques amb la conservació i la custòdia del territori.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades relatives a l’evolució de la 
petjada ecològica
Tram. 314-03337/10

Resposta del Govern
Reg. 34122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03337/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades relatives a l’evolució de la petjada ecològica

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Es té coneixement de tres treballs que han calculat la 
petjada ecològica de Catalunya:

1. L’any 1998, Ferran Relea i Anna Prat1 van aplicar 
la metodologia de Wackernagel i Rees per calcular 
la petjada ecològica de la ciutat de Barcelona. Tot i 
que el seu objectiu no era determinar la de Catalunya, 
per poder calcular la petjada de Barcelona van esti-
mar la de tot el país i, posteriorment, van aplicar-hi 
alguns factors de correcció en relació amb la població 
de la Ciutat Comtal, la superfície habitada i els hàbits 
de consum dels seus habitants fins aconseguir el valor 
corresponent a Barcelona. El resultat va ser de 3,26 
hectàrees per habitant.

2. Posteriorment l’any 20032, el Consell Assessor per 
al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), 
va encarregar l’actualització del valor d’aquest indica-
dor en relació amb el nostre país. L’estudi va ser diri-

1.  RELEA, F.; PRAT, A. (1998). La petjada ecològica de Barcelona. Una 
aproximació.. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Presidència, Co-
missió de Medi Ambient i Serveis Urbans.

2.  x. MAYOR, v. QUINTANA i R. BELMONTE (2003). Aproximació a la 
petjada ecològica de Catalunya. Quaderns de Recerca 7. CADS.

git pel Dr. Xavier Mayor. El resultat obtingut va ser de 
3,92 hectàrees per habitant.

3. Finalment el mateix Dr. Mayor3 va fer una actualit-
zació més recent de les dades a 2006, obtenint un va-
lor de 3,83 hectàrees per habitant.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades relatives a la responsabilitat 
de Catalunya en la pèrdua de la biodiversitat 
a escala global
Tram. 314-03338/10

Resposta del Govern
Reg. 34123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03338/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades relatives a la responsabilitat de Catalunya en 
la pèrdua de la biodiversitat a escala global

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Amb relació a la responsabilitat exterior de Catalu-
nya pel que fa a la pèrdua de la biodiversitat a escala 
global, la Direcció General de Polítiques Ambientals 
(DGPA) d’aquest Departament segueix dues línies de 
treball:

1) L’aprofundiment del coneixement de la petjada eco-
lògica de Catalunya, i particularment de l’impacte de 
l’economia i la societat catalana sobre la biodiversitat 
a escala global, i

2) La promoció de l’enfocament de la responsabilitat 
exterior en matèria de biodiversitat en les polítiques 
internacionals de biodiversitat i en l’agenda global.

Pel que fa a la primera qüestió, la DGPA treballa amb 
l’Observatori del Deute en la Globalització en la iden-
tificació territorial dels impactes de Catalunya sobre la 
biodiversitat global, i en la identificació dels mecanis-
mes socioeconòmics que ho fan possible. Està prevista 
la difusió dels resultats d’aquesta recerca durant l’any 
2014. Sobre la base d’aquest coneixement, s’adoptaran 
mesures que permetin mitigar l’impacte global de la 

3.  x MAYOR. Petjada ecològica, consum del territori com a recurs? 
17 l’Atzavara.
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societat catalana sobre la resta dels sistemes naturals 
del planeta.

Relatiu a la segona qüestió, la DGPA promou en diver-
sos fòrums internacionals l’adopció de l’enfocament 
de la responsabilitat exterior en matèria de biodiversi-
tat. És a dir, els governs no només han de vetllar per la 
conservació de la biodiversitat en el propi àmbit terri-
torial, sinó que també han de treballar per tal que les 
seves polítiques i l’economia del país no tinguin una 
influència negativa sobre la biodiversitat i els serveis 
ambientals dels ecosistemes més enllà del seu àmbit 
administratiu.

En aquesta direcció, s’han assolit dos acords relle-
vants:

a) A proposta de la Generalitat de Catalunya, el Con-
grés Mundial de Conservació (Jeju 2012) de la UICN, 
l’organització més influent del món en matèria de bio-
diversitat, va aprovar la Resolució 121: Foment de la 
responsabilitat exterior internacional amb relació als 
impactes sobre la biodiversitat global.

b) El Comitè Assessor dels Governs Subestatals per a 
la Biodiversitat (CBD), en el seu Pla de treball 2013-
2015, va incloure el desenvolupament d’un projecte 
sobre la responsabilitat exterior en matèria de biodi-
versitat, per promoure’n l’adopció a escala interna-
cional.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a aplicar el Decen-
ni de les Nacions Unides de l’Educació per al 
Desenvolupament Sostenible 2005-2014
Tram. 314-03339/10

Resposta del Govern
Reg. 34124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03339/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a aplicar el Decenni de les Nacions 
Unides de l’Educació per al Desenvolupament Soste-
nible 2005-2014

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des d’aquest Departament s’està liderant i impulsant 
diferents actuacions seguint els principis i objectius 
del Decenni:

S’ha continuat desenvolupant i consolidant el Progra-
ma Escoles Verdes, el qual té quatre contextos d’actu-
ació a nivell escolar:

— L’ambientalització curricular, com a pilar principal 
del programa.

— La participació de tota la comunitat educativa per 
desenvolupar actuacions.

— La implicació del centre en el seu entorn proper.

— La coherència en la gestió del centre.

En aquests moments, el Programa compta amb més de 
500 centres adherits.

L’any 2009, la Generalitat impulsa la Xarxa d’Esco-
les per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), com-
posta per la xarxa d’Escoles Verdes i les xarxes locals 
d’ajuntaments que promouen programes d’educació 
per la sostenibilitat adreçats als seus centres educa-
tius. En aquests moments, la XESC compta amb més 
de 1100 centres que comparteixen objectius i inclouen 
l’educació per al desenvolupament sostenible com una 
de les seves prioritats.

El Programa Escoles Verdes ha iniciat un projecte de 
cooperació al desenvolupament amb la Regió de Fa-
tick al Senegal per tal que els alumnes d’ambdós paï-
sos puguin compartir experiències i, alhora, es puguin 
treballar aspectes com la diversitat cultural o el con-
sum sostenible.

S’està treballant, tal i com fomenta el Decenni, en la 
recerca de noves metodologies educatives que facilitin 
la incorporació dels conceptes d’educació per la soste-
nibilitat en la pràctica educativa, així com que s’utilit-
zin dinàmiques participatives en el fet educatiu.

Impulsar per la XESC, s’ha creat una xarxa estatal de 
centres que tenen l’educació per la sostenibilitat inclòs 
al seu projecte educatiu de centre. És la xarxa ESEN-
RED formada per xarxes del País Basc, Galícia, Ma-
drid, Andalusia i Canàries.

S’ha endegat el Pla de suport al tercer sector ambi-
ental de Catalunya 2011 - 2014 de manera participa-
da, entre els objectius dels qual n’hi ha que estan di-
rectament relacionats amb els objectius del Decenni, 
com és l’impuls a la creació d’aliances entre sectors, 
en especial, entre les entitats del tercer sector i els al-
tres sectors com el social, o amb el sector empresarial. 
També es fomenta la capacitació dels professionals de 
les entitats i la millora qualitativa dels projectes amb 
l’objectiu que incrementin el reconeixement social i, 
per tant, un major seguiment per part de la ciutadania.

Actualment s’està desenvolupant el Pla anual 2013.

Fascicle segon
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Per impulsar la creació d’aliances entre el sector em-
presarial i les entitats ambientals s’està desenvolupant 
el Projecte Tàndem, que té com a objectiu principal 
crear espais de relació i intercanvi entre aquests sec-
tors per facilitar-ne la col·laboració.

En el mateix sentit, i considerant com diu el Decen-
ni, que és important la sensibilització ciutadana, s’han 
convocat subvencions destinades a finançar projec-
tes d’educació i sensibilització ambiental. La darrera 
convocatòria de l’any 2012 està destinada a projectes 
que duen a terme dues o més entitats en règim de col-
laboració. Les entitats beneficiàries són associacions i 
fundacions sense ànim de lucre, que tenen com a fina-
litat principal la protecció del medi ambient.

Els projectes d’educació i sensibilització ambiental te-
nen un d’aquests objectius:

Conservar els ecosistemes aquàtics continentals, lito-
rals o marins, en especial, els serveis ambientals que 
aquests ecosistemes presten al benestar de les persones.

— Reduir els residus.

— Reduir la contaminació de l’aire en zones urbanes.

D’altra banda, tot i les restriccions pressupostàries, 
s’han realitzat accions de comunicació amb l’objec-
tiu de fer arribar a la ciutadania missatges relacionats 
amb bones pràctiques ambientals en la vida quotidia-
na. Principalment amb l’entorn de la gestió dels resi-
dus i la seva prevenció, però també es tracta de mis-
satges relacionats amb la contaminació atmosfèrica, 
l’estalvi d’aigua o, més recentment, amb la contami-
nació acústica.

Per la seva banda, el Consell Assessor per al Desenvo-
lupament Sostenible de Catalunya (CADS) va elabo-
rar l’any 2008 un Pla d’Educació per a la Sostenibilitat 
2008-2010 (realitzat pel Centre Unesco de Catalunya 
en virtut d’un conveni signat amb el CADS). A partir 
d’aquí, durant els darrers anys el CADS ha organitzat 
i/o ha donat suport a diversos cursos i seminaris per 
promoure la cultura de la sostenibilitat, tot i no estar 
emmarcats en la DESD.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds dels ajuts per 
a l’adquisició, rehabilitació i promoció d’ha-
bitatges que estableix l’article 15 de la Llei 
18/2003, de suport a les famílies, en cadas-
cuna de les comarques
Tram. 314-03344/10 a 314-03425

Resposta conjunta del Govern
Reg. 34125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03344/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de sol·licituds dels ajuts per a l’adquisi-
ció, rehabilitació i promoció d’habitatges que estableix 
l’article 15 de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, 
presentades a l’Alt Camp

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael López i Rueda

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-03344/10 a 314-03425/10, amb les següents consi-
deracions:

Us adjunto, en l’annex I, les dades sol·licitades.

Barcelona, 9 de setembre 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.

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-03344 res-
pon conjuntament, també, les preguntes següents: 314-
03345/10, 314-03346/10, 314-03347/10, 314-03348/10, 314-
03349/10, 314-03350/10, 314-03351/10, 314-03352/10, 
314-03353/10, 314-03354/10, 314-03355/10, 314-03356/10, 
314-03357/10, 314-03358/10, 314-03359/10, 314-03360/10, 
314-03361/10, 314-03362/10, 314-03363/10, 314-03364/10, 
314-03365/10, 314-03366/10, 314-03367/10, 314-03368/10, 
314-03369/10, 314-03370/10, 314-03371/10, 314-03372/10, 
314-03373/10, 314-03374/10, 314-03375/10, 314-03376/10, 
314-03377/10, 314-03378/10, 314-03379/10, 314-03380/10, 
314-03381/10, 314-03382/10, 314-03383/10, 314-03384/10, 
314-03385/10, 314-03386/10, 314-03387/10, 314-03388/10, 
314-03389/10, 314-03390/10, 314-03391/10, 314-03392/10, 
314-03393/10, 314-03394/10, 314-03395/10, 314-03396/10, 
314-03397/10, 314-03398/10, 314-03399/10, 314-03400/10, 
314-03401/10, 314-03402/10, 314-03403/10, 314-03404/10, 
314-03405/10, 314-03406/10, 314-03407/10, 314-03408/10, 
314-03409/10, 314-03410/10, 314-03411/10, 314-03412/10, 
314-03413/10, 314-03414/10, 314-03415/10, 314-03416/10, 
314-03417/10, 314-03418/10, 314-03419/10, 314-03420/10, 
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314-03421/10, 314-03422/10, 314-03423/10, 314-03424/10, 
314-03425/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió de la canalització de Pi 
amb l’estació depuradora d’aigües residuals 
de Bellver de Cerdanya
Tram. 314-03520/10

Resposta del Govern
Reg. 34126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03520/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la connexió de la canalització de Pi amb l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Rosa Amorós i Capdevila

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-03520/10 
a 314-03523/10, amb les següents consideracions:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està al corrent 
que la connexió des del nucli de Pi a l’estació depura-
dora d’aigües residuals (EDAR) de Bellver de Cerda-
nya no està en funcionament.

Aquesta actuació, que va permetre connectar el nucli 
de Pi amb l’EDAR, fou declarada obra d’Interès Gene-
ral de l’Estat (i és, per tant, de titularitat de l’Estat). Per 
això la va executar l’empresa estatal Aguas de las Cu-
encas Mediterráneas, SA (ACUAMED), per encàrrec 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la fórmula del conveni de gestió 
directa.

Per tant, aquesta instal·lació no es podrà incorporar al 
Pla de sanejament de Catalunya, a efectes de la seva 
explotació per part de la Generalitat, fins que el Minis-
teri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MA-
GRAMA) i el Govern de la Generalitat no signin el 
corresponent conveni de cessió d’ús o d’explotació de 
les instal·lacions, a favor del Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, l’ACA, reiteradament, ha sol·licitat al 
MAGRAMA la cessió de l’ús o explotació de les instal-
lacions.

Recentment el MAGRAMA ha elaborat un esborrany 
de conveni de cessió de l’ús o explotació de l’obra, que 
ha tramès a l’ACA per a la seva revisió. L’ACA ha va-
lorat el seu contingut i ha traslladat les seves observa-
cions de nou al Ministeri.

Per tant, l’ACA espera que en la major brevetat possible 
el MAGRAMA disposi d’un conveni definitiu de cessió 
de l’ús o explotació de l’obra a favor de la Generalitat. 
A partir de la signatura de l’esmentat conveni, l’ACA 
podrà assumir-ne la gestió i l’explotació del col·lector, ja 
que en serà l’administració competent per a fer-ho.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions fetes amb la Direcció Ge-
neral de l’Aigua de l’Estat per a connectar la 
canalització de Pi amb l’estació depurado-
ra d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 314-03521/10

Resposta del Govern
Reg. 34126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03520/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el termini per a resoldre la connexió de la 
canalització de Pi amb l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 314-03522/10

Resposta del Govern
Reg. 34126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03520/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió de la titularitat o la cessió 
d’ús de la canalització de Pi que arriba a 
l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Bellver de Cerdanya
Tram. 314-03523/10

Resposta del Govern
Reg. 34126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03520/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraestructures que no 
es poden utilitzar per problemes en la titu-
laritat
Tram. 314-03524/10

Resposta del Govern
Reg. 34127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03524/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infraestructures que no es poden utilitzar 
per problemes en la titularitat

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Rosa Amorós i Capdevila

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

Us adjunto, en Annex I, la relació d’obres que es tro-
bem en la mateixa situació que l’EDAR de Bellver de 
la Cerdanya.

Barcelona, 9 de setembre 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 el pagament dels productes adqui-
rits per a la campanya contra els mosquits al 
delta de l’Ebre del 2012
Tram. 314-03559/10

Resposta del Govern
Reg. 34128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03559/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament dels productes adquirits per a la campa-
nya contra els mosquits al delta de l’Ebre del 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

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

L’any 1991 es va constituir el Consorci de Serveis 
Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i 
Montsià (CODE), amb l’objecte de fer front al control 
poblacional dels mosquits de la zona deltaica. Aquest 
consorci està constituït pels consells comarcals del 
Baix Ebre i Montsià i els ajuntaments d’Amposta, 
l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, Delte-
bre, Sant Jaume d’Enveja i el Perelló.

L’any 2000 es van integrar al Consorci la Diputació de 
Tarragona i l’Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre en representació de la Genera-
litat de Catalunya formant part del Ple, amb un repre-
sentant.

D’acord amb l’article 1 dels Estatuts de creació, el 
CODE és un ens públic local de base associativa i natu-
ralesa institucional dotat de personalitat jurídica pròpia 
i de plena capacitat per al compliment dels seus fins. 
Tanmateix, el Consorci resta sotmès al règim de comp-
tabilitat pública, en els termes previstos en la legislació 
sobre finances locals de la Generalitat de Catalunya i en 
el marc de la legislació bàsica estatal en matèria hisen-
dística i pressupostària (article 30 dels estatuts).

D’acord amb allò estipulat en l’article 14 dels Estatuts 
de creació, correspon al Ple del consorci, entre d’altres 
atribucions, l’aprovació i modificació dels pressupos-
tos i els comptes.

En el ple del Consorci, que va tenir lloc el proppas-
sat dia 3 de juliol, on la participació de la Generalitat 
de Catalunya s’instrumenta mitjançant l’Institut per al 
desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, es va 
informar sobre l’aprovació de la liquidació del pressu-
post de 2012, havent-hi un resultat pressupostari posi-
tiu de l’exercici de 285.290,53 euros i un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 349.630,95 euros.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Consorci de 
Serveis Agroambientals de les Comarques 
del Baix Ebre i Montsià del 2012
Tram. 314-03560/10

Resposta del Govern
Reg. 34129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03560/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Consorci de Serveis Agro-
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ambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià 
del 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

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

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques 
del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta 
(IDECE) va iniciar, d’acord amb la sol·licitud del CO-
DE de data 11 de juny de 2012, la tramitació per tal de 
poder signar el conveni de col·laboració entre l’IDECE 
i el CODE el mes de juny de 2012.

Aquesta tramitació es va paralitzar al juliol de 2012 
com a conseqüència de l’aprovació, per part de Go-
vern, de la mesura per a la retenció de saldos pressu-
postaris necessaris per poder donar compliment a l’ob-
jectiu d’estabilitat pressupostària.

La retenció de saldos inclou, entre d’altres, l’import 
corresponent a l’aportació al CODE. Aquesta retenció 
va impossibilitar continuar amb la tramitació de do-
cuments comptables i, com a conseqüència, no es va 
poder signar el conveni de col·laboració.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el contracte del servei de tren de rodalia
Tram. 314-03583/10

Resposta del Govern
Reg. 34130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03583/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contracte del servei de tren de rodalia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

El passat 17 de juny aquest Departament i Renfe van 
acordar el nou contracte de servei públic per a la gestió 
de Rodalies i Regionals fins el 2015.

Mitjançant aquest acord es fixa el nou marc contrac-
tual per a l’operació dels serveis de transport públic 
de Rodalies i Regionals, titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, sobre la xarxa ferroviària d’interès gene-

ral. Aquest estableix les condicions tècniques, econò-
miques i de qualitat dels serveis que prestarà Renfe 
Operadora.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de la seguretat de la 
carretera C-66 al pas per Celrà (Gironès)
Tram. 314-03590/10

Resposta del Govern
Reg. 34131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03590/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el millorament de la seguretat de la carretera C-66 al 
pas per Celrà (Gironès)

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: David Fernàndez i Ramos

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

La Generalitat de Catalunya està donant impuls al pro-
jecte constructiu de la variant de Celrà.

L’actual carretera s’haurà de mantenir per permetre 
una connectivitat viària adient amb l’actual NII. Un 
traçat alternatiu de la variant desdoblada aprovada a 
la informació pública que connectés directament amb 
l’NII produiria un important impacte mediambiental i 
territorial a la zona del Congost.

D’altra banda, l’itinerari actual de pas per la vialitat 
del polígon industrial no té les condicions de traçat i 
de titularitat per constituir una alternativa viable. La 
senyalització existent a les rotondes situades a cada 
extrem del polígon ja prohibeix el pas per la travessera 
dels vehicles pesants.

Barcelona, 9 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió d’ús dels locals adossats al 
CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 314-03629/10

Resposta del Govern
Reg. 34110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03629/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cessió d’ús dels locals adossats al CAP Guineueta, 
de Barcelona

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 del següent:

La cessió d’ús del local adossat al CAP Guineueta 
(passeig Valldaura, 135) ha estat aprovada per la Tre-
soreria General de la Seguretat Social i està en tràmit 
la proposta d’autorització del Govern de la Generalitat 
per a la seva acceptació.

Donat que la cessió es preveu que estigui ultimada en 
un termini de 6 mesos, serà a partir d’aquesta data que 
es posi en marxa el programa sanitari i social que el 
Consorci Sanitari de Barcelona, l’Institut Català de 
la Salut i l’Ajuntament de Barcelona estan preparant, 
prèvia adequació del local.

El pressupost de funcionament del CUAP Horta pre-
vist per l’any 2013 és de 1.658.085 € més 178.953 € 
corresponents al lloguer i al retorn de la inversió.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la data d’obertura del recinte modernista 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 314-03698/10

Resposta del Govern
Reg. 34111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03698/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data d’obertura del recinte modernista de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau

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:

L’obertura del Recinte Modernista està prevista per a 
inicis de l’any 2014.

En el moment de la seva obertura, el Recinte tindrà sis 
pavellons completament rehabilitats: l’Administració, 
Sant Jordi, Santa Apol·lònia, Sant Leopold, La Mercè i 
Sant Manuel. S’hauran executat també totes les obres 
d’instal·lacions, les sales soterrades, la geotèrmia, la 
consolidació dels túnels, l’enjardinament del passeig 
central així com tota l’estructura de la sala polivalent 
soterrada del pavelló de l’Administració. El pavelló de 
Sant Salvador estarà en fase de rehabilitació en el mo-
ment d’obertura del Recinte i està previst que aquesta 
s’acabi a finals del 2014. Quedaran pendents de reha-
bilitar quatre pavellons: Montserrat, Carme, Puríssi-
ma i Sant Rafael, i l’interior del pavelló central.

La Molt Il·lustre Administració, que és l’òrgan de go-
vern de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, formada per la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Capítol Catedralici, és 
qui gestiona el Recinte Modernista.

Les obres de rehabilitació del Recinte Modernista de 
Sant Pau es van iniciar a la tardor de l’any 2009. Un cop 
finalitzada la rehabilitació del pavelló de Sant Salvador, 
la inversió feta haurà estat de 71 milions d’euros. Els 
fons per dur a terme la rehabilitació provenen de: Fons 
Europeus, Govern de l’Estat, Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pressupostos i les assignacions 
per a les regions i els sectors sanitaris el 
2010, el 2011 i el 2012
Tram. 314-03731/10

Resposta del Govern
Reg. 34112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03731/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els pressupostos i les assignacions per a les regions i 
els sectors sanitaris el 2010, el 2011 i el 2012
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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 assignacions pressupostàries de cada regió sanità-
ria en els anys citats es poden consultar en les memòri-
es de les regions a la pàgina 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/?
vgnextoid=307cfb4ce729a310VgnVCM1000008d0c1
e0aRCRD&vgnextchannel=307cfb4ce729a310VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la dimissió dels patrons 
de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 314-03733/10

Resposta del Govern
Reg. 34113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03733/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la dimissió dels patrons de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau

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 314-03733/10, 
314-03735/10 i 314-03736/10 es responen de forma 
conjunta.

La renúncia del Patronat de la Fundació de Gestió Sa-
nitària (GFS) de juny de 2013 va venir motivada prin-
cipalment per la falta de resposta del Protectorat de 
Fundacions a la petició d’intervenció de la Fundació 
que va efectuar el Patronat en data 12 d’abril de 2013. 
I així es fa constar a l’acta de la sessió del Patronat de 
la FGS de dia 7 de juny de 2013.

Les propostes i la voluntat del Departament de Salut 
per a la governança, la gestió i les relacions amb els 
professionals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
a curt, mig i llarg termini són garantir la viabilitat del 

centre ara i en el seu futur, mantenint i millorant els 
estàndards de qualitat assistencial que l’ha caracterit-
zat durant molts anys.

Per fer-ho possible, és important arribar a acords amb 
els professionals, reduir la conflictivitat i evitar la judi-
cialització dels temes laborals.

Per això és imprescindible el compliment del Pla de 
viabilitat elaborat pels gestors del centre i presentat al 
Patronat i a la Comissió de Control de Gestió conjunta 
entre els departaments de Salut i d’Economia i Conei-
xement.

Els acords entre la Generalitat, l’Ajuntament de Bar-
celona i l’Arquebisbat de Barcelona van en la línia de 
garantir la governabilitat del centre, reduir la conflicti-
vitat laboral cercant acords amb el personal i sobre tot 
fer efectiu el Pla de Viabilitat presentat pels gestors del 
centre al Patronat i a la Comissió de Control.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes per a la governança, la 
gestió i les relacions amb els professionals 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 314-03735/10

Resposta del Govern
Reg. 34113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords entre la Generalitat, l’Ajun-
tament de Barcelona i l’Arquebisbat de Bar-
celona amb relació a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
Tram. 314-03736/10

Resposta del Govern
Reg. 34113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03733/10.
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el des-
plegament de recursos materials i humans 
de Catalunya Ràdio i el cost de la retrans-
missió del Concert per la Llibertat
Tram. 325-00052/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so-
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 325-00052/10 pre-
sentada pel diputat Santi Rodriguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del PPC, sobre: 

– Quin va ser el desplegament de recursos materials i 
humans realitzat per les emissores del grup de Catalu-
nya Radio per la retransmissió en directe del concert 
celebrat el passat 29 de juny de 2013 al Camp Nou i 
organitzat per ANC i Òmnium Cultural? 

Desglossar per emissora de ràdio.

– Quin cost va tenir per les emissores del grup de Ca-
talunya Radio la retransmissió en directe del concert 
celebrat el passat 29 de juny de 2013 al Camp Nou i 
organitzat per ANC i Òmnium Cultural? 

Indicar el total i desglossar-ho per conceptes.

Resposta

Al Concert per la Llibertat, el grup d’Emissores de 
Catalunya Ràdio va desplegar 4 tècnics i 5 periodistes, 
repartits de la següent manera: 

Dos tècnics i tres periodistes (dos a cabina i un amb 
micròfon autònom) van fer possible la transmissió per 
Catalunya Ràdio

Un tècnic i una periodista donaven servei a Catalunya 
Informació

A més, tant Catalunya Informació com Catalunya Rà-
dio van compartir l’ús d’una unitat mòbil als accessos 
del camp amb un tècnic i un periodista

Aquesta transmissió no va tenir cap cost derivat de l’ús 
de línies microfòniques perquè es van utilitzar les que 

Catalunya Ràdio té al Camp Nou per les transmissions 
de futbol.

El cost derivat de la feina desenvolupada per les es-
mentades persones amb les variables incorporades va 
ser de 2.637,67 euros, dels quals 1.867,38 correspo-
nen a Catalunya Ràdio i 770,29 a Catalunya Infor-
mació.

Brauli Duart i Llinares
Barcelona, 13 de setembre del 2012

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el des-
plegament de recursos materials i humans 
de Televisió de Catalunya i el cost de la re-
transmissió del Concert per la Llibertat
Tram. 325-00053/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so-
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 325-00053/10 pre-
sentada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del PPC, sobre: 

– Quin va ser el desplegament de recursos materials i 
humans realitzat per TVC per la retransmissió en direc-
te del concert celebrat el passat 29 de juny de 2013 al 
Camp Nou i organitzat per ANC i Òmnium Cultural?

– Quin cost va tenir per TVC, la retransmissió en direc-
te del concert celebrat el passat 29 de juny de 2013 al 
Camp Nou i organitzat per ANC i Òmnium Cultural?

Indicar el total i desglossar-ho per conceptes.

Resposta

Desplegament de recursos materials i humans

Els habituals per a un concert d’aquestes característi-
ques. En resum, quaranta persones de TVC amb di-
ferents implicacions i dedicacions, amb un màxim de 
dedicació de tres setmanes i un mínim de la durada 
del concert.

Quatre persones de programa en les tres setmanes prè-
vies (productora, realitzador, ajudant de producció i 
ajudant de realització), més un grafista i un ajudant de 
realització la darrera setmana i un presentador per a 
l’acte.
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Pels assajos i el concert, l’equip tècnic i artístic es com-
posava d’una trentena de persones. I la UM 101 i UM 
406, més el recursos externs habituals (il·luminació, 
riggins, grues, travellings, càmera RF i enllaços...) que 
es detallaran.

– Equip de programa: 

• 1 Productora (una setmana al 50% i al 100% dues 
setmanes)

• 1 realitzador (50% dues setmanes i una setmana al 
100%)

• 1 ajudant de realització i 1 ajudant de producció (du-
es setmanes al 100%)

• 1 ajudant de realització (1 setmana al 100%)

• 1 grafista (1 setmana al 100%)

• 1 presentador.

– Recursos tècnics: 

• UM 101 i l’equip necessari per al muntatge i des-
muntatge i per a cobrir els torns d’assajos i concert.

• Per la jornada prèvia i la del concert: 2 encarregats, 
1 Tx. de so, 1 Tx. VTR, 2 Tx. mixer, 2 Tx control de 
càmeres, 4 aux. tècnic, 3 CTI’S, 10 OPI’S, 1 Operador 
steady.

• Per a la jornada de desmuntatge: 1 Encarregat i 2 
aux. tècnic.

• UM 406: 3 OPI’S.

– Recursos artístics: 

• Per a la jornada prèvia: 1 dissenyador de llum.

• Per al concert: 1 operador de caràcters i 1 maquilla-
dora.

– Recursos externs: 

• Steady cam i operador (Morató); il·luminació per re-
forçar el públic (Arco Iris, proveïdor oficial del FCB 
i de l’espectacle); grues telescòpiques, cap calent, trà-
vellings i tècnics (Muxart); càmera RF, assistència i 
personal (Overon); riggins (Ondino, escaladors espe-
cialistes en muntatges d’alçada per estructures i llum); 
i comentarista musical (Pep Blay).

Cost total i per conceptes

Concert per la Llibertat* 
Camp Nou 

Durada 300 min. TV3/ 360 min. total
Pressupost total 88.571,49 €
Despesa interna 36.794,41 €
Despesa externa 51.777,08 €
Cost hora TV3 17.714,30 €
Audiència TV3 32,3%

* a falta de tancament. Dades segons pressupost.

Conceptes*

Equip programa 16.777,07 €
Personal SS 
Artístics  2.040,52 €
Personal Tècnic 16.318,92 €
Total personal 35.136,51 €
Despeses 53.434,91 € 53.434,98 €

Total 88.571,49 €

Despesa interna

Equip programa 16.777,07 €
Personal SS Artístics  2.040,52 €
Personal Tècnic 16.318,92 €
Despeses (dietes)  1.657,90 €

Total Despesa interna 36.794,41 €

Despesa externa

Despeses
Arco Iris (Il·lumi nació) (proveïdor oficial del FCB i de l’espectacle) 25.000,01 €

Riggins (escaladors especialistes en muntatges d’alçada) 8.500 €  
Ondino Riggins

Muxart (grues, travellings...) 12.574,21 €

Morató (steady cam) 1.700 €

Altres despeses (enllaços, càtering, seguretat, comentaristamusical...) 4.002,81 €  

Total Despesa externa 51.777,08 €

Total Interna + Externa 88.571,49 €

Comparativa concerts similars

– Donada la durada excepcional (300 min. retransme-
sos per TV3 i 360 min. per tv3.cat),

– l’espai (el Camp Nou té una mida i una capacitat 
–55.000 m2 i aforament màxim 99.354– superior en 12 
i 5 cops a les del Palau Sant Jordi –4.500 m2 i afora-
ment màxim 18.000),

– i la dificultat de la transmissió (per l’espai a cobrir 
tècnicament, per la llarga durada, i per les variacions 
en la il·luminació, de ple dia a capvespre i nit), 

el Concert per la Llibertat és un concert singular i di-
fícilment comparable a d’altres per la magnitud. Tot i 
això...
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Concert Sopa de Cabra

Palau Sant Jordi

Concert Benèfic SIDA

Palau Sant Jordi

Concert per la Llibertat*

Camp Nou

Durada 50 min. 90 min. 300 min. TV3 / 360 min. total
Cost total 107.697,84 € 79.817,20 € 88.571,49 €
Despesa Interna  37.674,04 € 33.171,20 € 36.794,41 €
Despesa Externa  70.023,80 € 46.646 € 51.777,08 €
Audiència TV3 8% 4% 32,3%

* a falta de tancament. Dades segons pressupost. (El altres dos con-
certs són costos reals).

Despesa externa. 
Principals conceptes i 
proveïdors 

Concert Sopa de Cabra 
Palau Sant Jordi 09/09/2011

Concert Benèfic SIDA 
Palau Sant Jordi 08/07/2012

Concert per la Llibertat 
Camp Nou  
29/06/2013

Arco Iris 
(Il·luminació)

18.969,63 € 11.576,51 € 25.000,01 € 
(proveïdor oficial del FCB 

i de l’espectacle)
Riggins (escaladors especialis-
tes en muntatges d’alçada)

4.950 € 
Arco Iris

4.620,12 € 
Arco Iris

8.500 € 
Ondino Riggins

Muxart (grues, travellings...) 11.789,42 € 11.804,71 € 12.574,21 €
Morató (steady) 1.200 € 1.200 € 1.700 €
Eikonos (pantalles) 12.950 €
Drets imatges 12.000 €
Arcs Construccions (decorat) 7.075 €

Total principals despeses 
externes 56.934,05 € 41.201,34 € 47.774,2 €

Brauli Duart i Llinares
Barcelona, 13 de setembre de 2013

Pregunta al president del Consell de Go-
vern 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 tèc-
nics, humans i materials de Televisió de Ca-
talunya
Tram. 325-00054/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so-
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 325-00054/10 pre-
sentada pel diputat Jordi Cañas Pérez, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, sobre: 

– 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?

– Quina 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?

Resposta

Desplegament de recursos materials i humans

Els habituals per un concert d’aquestes característi-
ques. En resum, quaranta persones de TVC amb di-
ferents implicacions i dedicacions, amb un màxim de 
dedicació de tres setmanes i un mínim de la durada 
del concert.

Quatre persones de programa en les tres setmanes prè-
vies (productora, realitzador, ajudant de producció i 
ajudant de realització), més un grafista i un ajudant de 
realització la darrera setmana i un presentador per a 
l’acte.

Pels assajos i el concert, l’equip tècnic i artístic es 
composava d’una trentena de persones. I dues unitats 
mòbils, la UM 101 i UM 406, més el recursos externs 
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habituals (il·luminació, riggins, grues, travellings, cà-
mera RF i enllaços...) que es detallaran.

– Equip de programa: 

• 1 Productora (una setmana al 50% i al 100% dues 
setmanes)

• 1 realitzador (50% dues setmanes i una setmana al 100%)

• 1 ajudant de realització i 1 ajudant de producció (du-
es setmanes al 100%)

• 1 ajudant de realització (1 setmana al 100%)

• 1 grafista (1 setmana al 100%)

• 1 presentador.

– Recursos tècnics: 

• UM 101 i l’equip necessari per al muntatge i des-
muntatge i per a cobrir els torns d’assajos i concert.

• Per la jornada prèvia i la del concert: 2 encarregats, 1 
Tx. de so, 1 Tx. VTR, 2 Tx. mixer, 2 Tx control de càme-
res, 4 aux. tècnic, 3 CTI’S, 10 OPI’S, 1 operador steady.

• Per a la jornada de desmuntatge: 1 encarregat i 2 aux. 
tècnic.

• UM 406: 3 OPI’S.

– Recursos artístics: 

• Per a la jornada prèvia: 1 dissenyador de llum.

• Per al concert: 1 operador de caràcters i 1 maquilladora.

– Recursos externs: 

Steady cam i operador (Morató); il·luminació per re-
forçar el públic (Arco Iris, proveïdor oficial del FCB 

i de l’espectacle); grues telescòpiques, cap calent, trà-
vellings i tècnics (Muxart); càmera RF, assistència i 
personal (Overon); riggins (Ondino, escaladors espe-
cialistes en muntatges d’alçada per estructures i llum); 
i comentarista musical (Pep Blay).

Cost total i per conceptes

Concert per la Llibertat* 
Camp Nou 

Durada 300’ TV3 / 360’ total
Pressupost total 88.571,49 €
Despesa interna 36.794,41 €
Despesa externa 51.777,08 €
Cost hora TV3 17.714,30 €
Audiència TV3 32,3%

* a falta de tancament. Dades segons pressupost.

Conceptes*

Equip programa 16.777,07 €
Personal SS 
Artístics  2.040,52 €
Personal Tècnic 16.318,92 €
Total personal 35.136,51 €
Despeses 53.434,91 € 53.434,98 €

Total 88.571,49 €

Despesa interna

Equip programa 16.777,07 €
Personal SS Artístics  2.040,52 €
Personal Tècnic 16.318,92 €
Despeses (dietes)  1.657,90 €

Total Despesa interna 36.794,41 €

Despesa externa

Despeses
Arco Iris (Il·lumi nació) (proveïdor oficial del FCB i de l’espectacle) 25.000,01 €

Riggins (escaladors especialistes en muntatges d’alçada) 8.500 €  
Ondino  Riggins

Muxart (grues, travellings...) 12.574,21 €

Morató (steady cam) 1.700 €

Altres despeses (enllaços, càtering, seguretat, comentarista musical...) 4.002,81 €  

Total Despesa externa 51.777,08 €

Total Interna + Externa 88.571,49 €

Comparativa concerts similars

– Donada la durada excepcional (300’ retransmesos 
per TV3 i 360’ per tv3.cat),

– l’espai (el Camp Nou té una mida i una capaci-
tat -–55.000 m2 i aforament màxim 99.354– superior 
en 12 i 5 cops a les del Palau Sant Jordi –4.500 m2 i 
aforament màxim 18.000),

– i la dificultat de la transmissió (per l’espai a cobrir 
tècnicament, per la llarga durada, i per les variacions 
en la il·luminació, de ple dia a capvespre i nit), 

el Concert per la Llibertat és un concert singular i di-
fícilment comparable a d’altres per la magnitud. Tot i 
això...
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Concert Sopa de Cabra

Palau Sant Jordi

Concert Benèfic SIDA

Palau Sant Jordi

Concert per la Llibertat*

Camp Nou

Durada 50 min. 90 min. 300 min. TV3 / 360 min. total
Cost total 107.697,84 € 79.817,20 € 88.571,49 €
Despesa Interna  37.674,04 € 33.171,20 € 36.794,41 €
Despesa Externa  70.023,80 € 46.646 € 51.777,08 €
Audiència TV3 8% 4% 32,3%

* A falta de tancament. Dades segons pressupost. (El altres dos con-
certs són costos reals).

Despesa 
externa.Principals conceptes 
i proveïdors 

Concert Sopa de Cabra 
Palau Sant Jordi 

09/09/2011

Concert Benèfic SIDA 
Palau Sant Jordi 

08/07/2012

Concert per la Llibertat 
Camp Nou  
29/06/2013

Arco Iris 
(Il·luminació)

18.969,63 € 11.576,51 € 25.000,01 € 
(proveïdor oficial del FCB 

i de l’espectacle)
Riggins (escaladors especialistes 
en muntatges d’alçada)

4.950 € 
Arco Iris

4.620,12 
€ Arco Iris

8.500 € 
Ondino Riggins

Muxart (grues, travellings...) 11.789,42 € 11.804,71 € 12.574,21 €
Morató (steady) 1.200 € 1.200 € 1.700 €
Eikonos (pantalles) 12.950 €
Drets imatges 12.000 €
Arcs Construccions (decorat) 7.075 €

Total principals despeses 
externes 56.934,05 € 41.201,34 € 47.774,2 €

La decisió d’emetre el concert la va prendre la direcció 
de Televisió de Catalunya.

Els possibles drets d’autor dels artistes participants no 
corresponen a Televisió de Catalunya sinó a l’entitat 
organitzadora del concert.

Brauli Duart i Llinares
Barcelona, 13 de setembre del 2013

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so-
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, 
a les preguntes escrites presentades pel diputat Santi 
Rodríguez, del Grup Parlamentari del PPC, sobre: 

– 325-00055/10, sobre la participació de polítics en 
programes de Catalunya Radio el primer semestre 
del 2013; 

– 325-00056/10, sobre les entrevistes fetes als regidors 
i I’alcalde de Barcelona en el programa Divendres de 
TV3 el primer semestre del 2013; 

– 325-00057/10, Sobre les entrevistes fetes als regi-
dors i, I’alcalde de Barcelona a TV3 el primer semes-
tre del 2013; 

– 325-00058/10, sobre les entrevistes fetes als regidors 
i I’alcalde de Barcelona a Catalunya Radio el primer 
semestre del 2013; 

– 325-00059/10, sobre les entrevistes fetes als regidors 
i I’alcalde de Barcelona en el programa «Els matins» 
de TV3 el primer semestre del 2013; 

– 325-00060/10, sobre les entrevistes fetes als regidors 
i I’alcalde de Barcelona en el programa «El matí de 
Catalunya Radio» el primer semestre del 2013; 

– 325-00061/10, sobre els polítics que han participat 
en programes de Televisió de Catalunya el primer se-
mestre del 2013; i 

– 325-00063/10, sobre les aparicions dels represen-
tants del Partit Popular de Catalunya a TV3 el primer 
semestre del 2013.

Resposta

Actualment la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals no disposa dels sistemes de documentació 
i classificació necessaris per dur a terme un estudi ex-
haustiu d’aquestes característiques, que permeti ana-
litzar les intervencions de líders o representants d’un 
partit polític o de qualsevol altre col·lectiu, ja siguin 
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representants empresarials, sindicals, de moviments 
socials o culturals.

Les bases de dades de documentació de la CCMA no 
estan dissenyades per respondre a qüestions com la 
cerca de les «líders o representants de formacions po-
lítiques que participen a programes emesos» durant tot 
un any a la graella de la ràdio o la televisió. Les dades 
que es podrien oferir només serien una aproximació 
sense la seguretat de donar una informació completa, 
totalment representativa i fiable que requereix una cer-
ca d’aquestes característiques.

En aquest sentit, la CCMA espera rebre en breu tots els 
informes sobre l’observança del pluralisme del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) corresponents al 
primer semestre del 2013. Quan aquest fet s’hagi pro-
duït, els podrem facilitar aquesta informació.

Brauli Duart i Llinares
Barcelona, 13 de setembre del 2013

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00055/10.

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00055/10.

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00055/10.

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00055/10.

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00055/10.
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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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00055/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre les apa-
ricions dels representants del Partit Popu-
lar de Catalunya a TV3 el primer semestre 
del 2013
Tram. 325-00063/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 34539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00055/10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de construir la 
línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la 
Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia 
que generen els parcs eòlics existents
Tram. 311-00706/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31421 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Alícia Romero Llano, 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 res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– És necessària la línia d’alta tensió (MAT) entre Es-
catron i la Secuita per evacuar l’energia que generen 
els parcs eòlics existents actualment a les poblacions 
per on es pretén que transcorri l’esmentada línia?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i Santacreu, Alí-
cia Romero Llano, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de construir la 
línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la 
Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia 
que generen els parcs eòlics previstos
Tram. 311-00707/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31422 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup 
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Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– És necessària la línia d’alta tensió (MAT) entre Es-
catron i La Secuita per evacuar l’energia que genera-
ran els parcs eòlics previstos a les poblacions per on es 
pretén que transcorri l’esmentada línia?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i Santacreu, Alí-
cia Romero Llano, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la necessitat de tornar a 
calcular la demanda d’energia elèctrica des-
prés de les noves mesures de regulació fe-
tes pel Govern de l’Estat
Tram. 311-00708/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31423 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Alícia Romero Llano, 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 res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– No creu el Conseller d’Empresa i Ocupació que els 
càlculs que s’han fet sobre la demanda d’energia elèc-
trica així com de l’oferta i del seu transport s’haurien 
de tornar a fer donades les noves mesures de regulació 
que ha efectuat el Govern de l’Estat darrerament?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i Santacreu, Alí-
cia Romero Llano, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del conseller 
d’Empresa i Ocupació amb relació a la cons-
trucció de la línia d’alta tensió entre Esca-
trón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00709/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31424 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Alícia Romero Llano, 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 res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Per què considera necessària el conseller d’Empresa 
i Ocupació la línea d’alta tensió (MAT) entre Esca-
tron i la Secuita?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i Santacreu, Alí-
cia Romero Llano, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat d’informar els 
ajuntaments i els veïns dels municipis per on 
transcorrerà la línia d’alta tensió entre Esca-
trón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00710/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31425 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Alícia Romero Llano, 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 res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– No considera el conseller d’Empresa i Ocupació que 
seria molt necessari informar ajuntaments i veïns dels 
municipis per on s’ha sol·licitat que transcorri la línia 
d’alta tensió (MAT) entre Escatron i la Secuita?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i Santacreu, Alí-
cia Romero Llano, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions del conse-
ller d’Empresa i Ocupació per a informar els 
ajuntaments i els veïns dels municipis afec-
tats per l’impacte de la línia d’alta tensió en-
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00711/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31426 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Alícia Romero Llano, 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 res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Quines accions ha dut a terme el conseller d’Em-
presa i Ocupació per explicar als ajuntaments i veïns 
afectats l’impacte de la línia d’alta tensió (MAT) entre 
Escatron i la Secuita?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i Santacreu, Alí-
cia Romero Llano, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els tràmits fets amb relació 
a la construcció de la línia d’alta tensió en-
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00712/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31427 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Alícia Romero Llano, 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 res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– En quin estat es troben els tràmits administratius de 
construcció de la línea d’alta tensió (MAT) entre Esca-
tron i la Secuita?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i Santacreu, Alí-
cia Romero Llano, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’agressions lleus 
que s’han produït als centres penitenciaris 
del 2011 al 2013
Tram. 311-00735/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33619 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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 parla-
mentari: 
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– Quantes agressions lleus s’ha produït en els centres 
penitenciaris de Catalunya durant els anys 2011, 2012 
i la part transcorreguda del 2013?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’agressions 
greus que s’han produït als centres peniten-
ciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00736/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33620 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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: 

– Quantes agressions greus s’ha produït en els centres 
penitenciaris de Catalunya durant els anys 2011, 2012 
i la part transcorreguda del 2013?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’incidències que 
han afectat les relacions entre els interns i el 
personal als centres penitenciaris del 2011 
al 2013
Tram. 311-00737/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33621 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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: 

– Quantes incidències que hagin afectat a les relacions 
entre interns i personal de serveis penitenciaris s’han 
produït als centres penitenciaris de Catalunya en els 
anys 2011, 2012 i la part transcorreguda del 2013?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes de l’increment de 
lesions i d’incidències als centres penitenci-
aris del 2011 al 2013
Tram. 311-00738/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33622 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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

– Quines són les causes, a criteri del Govern, de l’in-
crement de lesions lleus, greus i incidències produï-
des als centres penitenciaris de Catalunya en els anys 
2011, 2012 i la part transcorreguda del 2013?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manera com ha afectat la 
reducció de personal dels serveis penitenci-
aris en l’increment de lesions i d’incidències 
als centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00739/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33623 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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: 

– Creu el govern que la reducció de personal de serveis 
penitenciaris ha pogut tenir incidència en l’increment 
de lesions lleus, greus i incidències produïdes als cen-
tres penitenciaris de Catalunya en els anys 2011, 2012 
i la part transcorreguda del 2013?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’interins de 
la borsa de treball dels serveis penitenciaris 
que ha contractat el 2013
Tram. 311-00740/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33624 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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: 

– Quants treballadors de la borsa d’aturats de personal 
interí de serveis penitenciaris, s’han contractat tem-
poralment, per substitucions i d’altres causes, en els 
mesos transcorreguts del present any 2013, desglossats 
mes per mes?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’interins de 
la borsa de treball dels serveis penitencia-
ris que es preveu contractar el 2013 i el 2014
Tram. 311-00741/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33625 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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

– Quants treballadors de la borsa d’aturats de perso-
nal interí de serveis penitenciaris es preveu contrac-
tar temporalment, per substitucions i d’altres causes, 
en els mesos pendents del present exercici 2013 i per 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la durada mitjana dels con-
tractes d’interins dels serveis penitenciaris 
el 2013
Tram. 311-00742/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33626 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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: 

– Quina ha estat la duració mitjana dels contractes 
temporals de personal interí de serveis penitenciaris, 
en els mesos transcorreguts del present any 2013, des-
glossats mes per mes?

Palau del Parlament, 6 de setembre 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 seleccionar 
els interins de la borsa de treball dels ser-
veis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00743/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33627 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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 s’han aplicat a l’hora de seleccionar 
les persones de la borsa de treballadors interins de ser-
veis penitenciaris a contractar temporalment, durant 
aquest any 2013?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació dels criteris per a 
seleccionar els interins de la borsa de treball 
dels serveis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00744/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33628 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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

– S’han respectat, en tots els casos, els criteris fixats 
pel propi departament per regular la borsa de treballa-
dors interins de serveis penitenciaris a contractar tem-
poralment?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la posició dels interins en la 
llista de la borsa de treball dels serveis pe-
nitenciaris
Tram. 311-00745/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 33629 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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: 

– Per què la gent que estava a la borsa, en previsió de 
la futura obertura de la presó de Puig de les Basses a 
Figueres, quan els cessen de l’ocupació temporal pas-
sen per davant de la resta d’interins sense tindre tanta 
antiguitat?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del desplegament de seguretat 
per a cobrir la Via Catalana de l’11 de setem-
bre de 2013
Tram. 314-09328/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 33891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, conforme a lo establecido en los artículos 
141 i 144 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

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

–¿Cuál ha sido el coste del despliegue de seguridad or-
denado por el Departamento de Interior, para cubrir 
«la cadena humana» organizada por la ANC y otras 
entidades, el día 11 de septiembre de 2013?

Palau del Parlament, 10 de septiembre de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nens diagnosticats de 
malnutrició o carències alimentàries a la xar-
xa sanitària pública al gener i al juliol del 2013
Tram. 314-09329/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33894 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el nombre de nens i nenes diagnosticats de 
malnutrició o carències alimentàries a tota la xarxa 
pública d’atenció primària pediàtrica i hospitalària a 
gener i a juliol del 2013?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alertes del Departament de Salut 
i l’Agència de Salut Pública per la detecció 
precoç de problemes de malnutrició o ca-
rències alimentàries
Tram. 314-09330/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les alertes fetes des del Departament de 
Salut i l’Agència de Salut Pública per a la detecció pre-
coç de problemes carencials nutricionals en la pobla-
ció catalana per raó de la crisi econòmica i social els 
darrers dos anys?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de l’Enquesta de Salut rela-
tives als problemes de malnutrició o carèn-
cies alimentàries en la població infantil de 
què disposa el Departament de Salut
Tram. 314-09331/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya-
Enquesta de Salut Escolar disposa el Departament de 
Salut per conèixer els problemes carencials nutricio-
nals en la població infantil i general?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lideratge d’un programa de detec-
ció precoç de carències alimentàries i de 
prevenció de la malnutrició des de la xarxa 
sanitària pública
Tram. 314-09332/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33897 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Ha liderat el Departament de Salut i l’Agència de Sa-
lut Pública un programa, pediàtric i general, de detec-
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ció precoç de carències alimentàries i prevenció de la 
malnutrició des de la xarxa sanitària pública?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocols i les aplicacions informà-
tiques per a detectar la malnutrició infantil i 
les carències alimentàries
Tram. 314-09333/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33898 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin són els protocols i els aplicatius informàtics 
establert a la història clínica electrònica pel Depar-
tament de Salut a tota la xarxa sanitària pública per 
l’atenció pediàtrica i general (pediatres, infermeria 
pediàtrica, metges de família, assistents socials sani-
taris) per detectar malnutrició infantil i carències ali-
mentàries, i concretar les causes?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nens diagnosticats de 
malnutrició o carències alimentàries pel per-
sonal d’infermeria pediàtrica a la xarxa sani-
tària pública del 2010 ençà
Tram. 314-09334/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33899 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de nens i nenes diagnosticats de 
malnutrició i carències alimentàries pel personal d’in-
fermeria pediàtrica a tota la xarxa sanitària pública, 
especificant les causes, els darrers tres anys?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seguretat de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Tortosa (Baix Ebre) i 
sobre l’intent d’atemptat que va patir
Tram. 314-09335/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlamento

Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 i 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
las siguientes preguntas para que le sean contestadas 
con respuesta escrita.

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

– ¿Cuáles son las condiciones de seguridad, de las 
que dispone actualmente, la Comisaria del CME en 
Tortosa?



25 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 151

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 55

– ¿En qué circunstancias se ha producido el intento 
de atentado contra la Comisaría del CME en Tortosa, 
perpetrado el lunes 9 de septiembre de 2013?

Palau del Parlament, 9 de septiembre de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les lesions per apunyalament i per ar-
ma de foc que van patir dos mossos d’es-
quadra al juliol del 2013
Tram. 314-09336/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, 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 parlamentari: 

– Per què el subdirector general de Recursos Humans 
del Departament d’Interior va qualificar «d’accidents 
lleus» les lesions per apunyalament i per arma de foc 
que van patir dos Mossos d’Esquadra (el passat 12 de 
juliol un agent va resultar ferit greu al ser apunyalat 
per l’esquena a Lleida, mentre que el passat 9 de juliol 
un altre agent va resultar ferit per arma de foc durant 
un tiroteig que es va produir a Castell de l’Areny)?

– Han transmès el Departament d’Interior o la Direcció 
General de la Policia al Sindicat de Policia de Cata-
lunya els corresponents comunicats interns d’accident, 
d’incident o de recaiguda (DAD 29), tal i com tenen 
l’obligació de fer? En cas afirmatiu, quan es van trans-
metre? En cas negatiu, per què no s’han transmès?

– Té decidit el Departament d’Interior personar-se com 
a acusació particular en aquells casos en què els agents 
del cos de Mossos d’Esquadra pateixin qualsevol agres-
sió en el compliment del seu servei a la ciutadania?

– Per què no disposen tots els Mossos d’Esquadra d’ar-
milles antibales i antitall?

– Quines mesures pensa prendre el Departament d’In-
terior per tal de possibilitar la cobertura de la xarxa de 
comunicacions RESCAT a tots els agents dels Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 5 d’agost de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les subvencions pen-
dents a les organitzacions no governamen-
tals que treballen en la lluita contra la sida
Tram. 314-09337/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 34133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

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: 

– Pensa el Govern fer efectius al llarg del 2013 el pa-
gament de les darreres partides pendents d’abonar, en 
concepte de subvencions, a les ONG que treballen en 
la lluita contra la SIDA (especificant quanties, progra-
mes i entitats)? De ser així, quan ho pensa fer?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la concreció de les subvencions de les di-
putacions a les organitzacions no governa-
mentals que treballen en la lluita contra la sida
Tram. 314-09338/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 34134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

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: 

– Quan es concretarà l’acord, quantia i procediment 
de les subvencions a les ONG que treballen en la lluita 
contra la SIDA per part de les Diputacions en el de-
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curs de les negociacions del Govern-Departament de 
Salut?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Codi infart 2009-2013 i el Codi ictus 
2003-2013
Tram. 314-09339/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 34135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

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 detallada (per centres, per sec-
tors i regions sanitàries) del Codi Infart 2009-2013 i 
Codi Ictus 2003-2013?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el brot de legionel·la del Vallès Orien-
tal i les actuacions contra la legionel·losi del 
2006 ençà
Tram. 314-09340/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les causes probables, les persones afec-
tades i el pronòstic de la seva afectació del brot de 
legionel·la del Vallès Oriental?

– Quina és l’evolució dels brots i de les accions entorn 
la legionel·losi a Catalunya des del 2006 fins l’actua-
litat?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les beques i els ajuts individuals per al 
transport escolar al Berguedà
Tram. 314-09341/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Daniel 
Fernández i González, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Els complicats anys de crisis econòmica que pateix tot 
el país, fa del tot indispensable el manteniment dels 
ajuts directes i indirectes a les famílies, en matèries 
tant essencials com les beques i ajuts al transport.

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

– Quantes beques de transport i ajuts individuals de 
transport han estat concedits, aquest any 2013, al con-
junt de municipis de la comarca del Berguedà?

– Quina és la relació de beques de transport i ajuts 
individuals de transport es varen concedir durant els 
anys 2009, 2010, 2011 i 2012, a la comarca del Ber-
guedà?

– Quina ha estat la distribució, per municipis, d’aques-
tes beques i ajuts, durant els anys esmentats?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Daniel Fernández i 
González, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les beques de menjador al Berguedà
Tram. 314-09342/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Daniel 
Fernández i González, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

En uns anys de crisis econòmica com la que estem vi-
vint, es fan més indispensables les ajudes a famílies 
en dificultats, en temes tant essencials com les beques 
menjador.

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

– Quantes beques - menjador s’han aprovat per aquest 
exercici 2013, en el conjunt dels municipis de la co-
marca del Berguedà?

– Quina és la relació de beques - menjador concedides, 
a la comarca del Berguedà durant els anys 2009, 2010, 
2011 i 2012?

– Quina ha estat la distribució, per municipis, durant 
els anys abans esmentats?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Daniel Fernández i 
González, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’assistents per als 
alumnes amb problemes de mobilitat o dis-
capacitat al Berguedà
Tram. 314-09343/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Daniel 
Fernández i González, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 

141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

En moltes de les escoles del país, hi ha alumnes amb 
problemes de mobilitat,dependència, etc que precisen 
d’un assistent / ajudant per poder fer una vida, el més 
adaptada possible, a la resta d’alumnes.

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

– Quina és el nombre de persones contractades per 
fer les funcions d’assistent/ajudant, per alumnes amb 
problemes de mobilitat o discapacitat, en el conjunt de 
les escoles de la comarca del Berguedà, durant aquest 
exercici de 2013?

– Quin era el nombre d’assistents/ajudants en els exer-
cicis 2009, 2010, 2011 i 2012?

– Quantes hores de contractació tenien durant aquests 
anys?

– Quina és la relació per escoles de la comarca del 
Berguedà, en aquests anys?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Daniel Fernández i 
González, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el ajuts per a persones dependents al 
Berguedà
Tram. 314-09344/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Daniel Fernández i 
González, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’aprovació de la Llei de dependència va suposar un 
fet històric, obrint unes expectatives que després no 
s’han acomplert. Amb tot, les avaluacions i ajuts con-
cedits suposen un recolzament important a les perso-
nes i famílies amb persones dependents.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el nombre d’ajuts a la dependència, vigents, 
en el conjunt de la comarca del Berguedà, en data 30 
de juny de 2013?

– Quantes persones estan sent avaluades, a la comarca 
del Berguedà, per poder-se acollir als ajuts a la depen-
dència?

– Quin és l’import total dels ajuts concedits, durant els 
exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Daniel Fernández i González
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 220/X, 
sobre la construcció d’una escola d’educa-
ció infantil i primària a Abrera
Tram. 314-09345/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Té previst el Govern de la Generalitat donar compli-
ment al mandat del Parlament de Catalunya inclòs a 
la Resolució 220/X sobre la construcció de la tercera 
escola d’educació infantil i primària a Abrera (Baix 
Llobregat)? Com pensa fer-ho?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el possible endarreriment de la cons-
trucció d’una escola a Abrera (Baix Llobre-
gat) per la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat del 2012
Tram. 314-09346/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Provocarà l’acord de pròrroga del Pressupost 2012 
de la Generalitat de Catalunya un nou endarreriment 
en la construcció de la tercera escola d’Abrera?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 147/X, 
sobre la construcció i la posada en marxa 
de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 314-09347/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la Resolució 147/X sobre l’acord en el 
calendari d’execució de la segona fase de l’ampliació 
de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobre-
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gat. Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup 
parlamentari: 

– Té previst el Govern de la Generalitat donar compli-
ment al mandat del Parlament de Catalunya inclòs a la 
Resolució 147/X sobre l’acord en el calendari d’execu-
ció de la segona fase de l’ampliació de l’Escola Cau de 
la Guineu, de Corbera de Llobregat, amb l’Ajuntament 
i la comunitat educativa, per a garantir la total i òpti-
ma posada en marxa de l’escola durant el curs 2014-
2015? Com pensa fer-ho?

– Mantindrà el Govern el termini establert a la Reso-
lució 147/X?

– Quins efectes ha provocat els mesos d’endarreriment 
de la confecció del Pressupost 2013 i la recent aprova-
ció de la pròrroga del Pressupost 2012 en els tràmits 
que eren necessaris per donar compliment al termini 
de l’actuació mandatada a la Resolució 147/X?

– Provocarà l’acord de pròrroga del Pressupost 2012 
de la Generalitat de Catalunya un nou endarreriment 
en la posada en marxa de l’escola durant el curs 2014-
2015?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou edifici de l’Institut Calldetenes 
(Osona)
Tram. 314-09348/10

Formulació
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 34170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, 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 les preguntes següents sobre el 
nou edifici de l’IES Calldetenes (Osona), per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quin punt es troba el desbloqueig del pagament 
de les últimes certificacions de l’obra?

– Quins són els motius pels quals el nou edifici de 
l’institut de Calldetenes no està llest per l’inici del nou 
curs?

– Quan està previst que l’alumnat es pugui traslladar a 
l’edifici definitiu?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013 

Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la crema de banderes al Fossar de les 
Moreres després d’una manifestació que es 
va fer l’11 de setembre
Tram. 314-09349/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

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: 

– Quin dispositiu de Mossos d’Esquadra es va establir 
per vetllar per la seguretat dels assistents a la manifes-
tació sota el lema «Independència, socialisme i femi-
nisme» que es va celebrar el passat 11 de setembre de 
2013 i, específicament, en el moment final de la ma-
teixa en el Fossar de les Moreres en la ciutat de Bar-
celona?

– Algun agent dels Mossos d’Esquadra va observar la 
crema de les banderes d’Espanya, França i la Unió Eu-
ropea i de la fotografia de S.M. el Rei, Joan Carles I, 
que es va produir al finalitzar la manifestació amb el 
lema «Independència, socialisme i feminisme» en el 
Fossar de les Moreres de la ciutat de Barcelona el pas-
sat 11 de setembre? En cas afirmatiu, per què no es va 
procedir a la detenció dels responsables?

– Quines actuacions s’han dut a terme per identificar a 
les persones responsables de la crema de les banderes 
d’Espanya, França i la Unió Europea i de la fotografia 
de S.M. el Rei, Joan Carles I, que es va produir al fi-
nalitzar una manifestació amb el lema «Independèn-
cia, socialisme i feminisme» en el Fossar de les More-
res de la ciutat de Barcelona el passat 11 de setembre? 
S’han identificar ja aquestes responsables?

– Quines actuacions va preveure el Departament d’In-
terior per evitar la crema de banderes oficials i de la 
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imatge de S.M. el Rei en el marc de l’Onze de Setem-
bre atès que ja s’havien produït en anys anteriors?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del dispositiu de seguretat que 
es va organitzar per a cobrir la Via Catalana
Tram. 314-09350/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

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:

– Quin ha estat el cost del dispositiu del Cos de Mos-
sos d’Esquadra i de Protecció Civil organitzat amb 
motiu de l’anomenada Via Catalana per la Indepen-
dència que es va celebrar el passat 11 de setembre? Fi-
nalment, quin van ser el dispositiu i quantes hores de 
treball es compensaran als agents per la prestació del 
servei a la Via Catalana per la Independència?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació del col·lectiu Mossos 
per la Independència en la Via Catalana
Tram. 314-09351/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

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: 

– Els agents dels Mossos d’Esquadra, que s’autoano-
menen Mossos per la Independència, van participar en 
l’anomenada Via Catalana per la Independència? Por-
taven algun element que els identificava com a Mos-
sos d’Esquadra com la utilització parcial de l’escut? 
En cas afirmatiu, quines accions disciplinàries té pre-
vist dur a terme el Cos dels Mossos d’Esquadra per la 
utilització política del Cos i per la seva manca de neu-
tralitat política en la seva actuació?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’aixecament de peatges a 
les autopistes amb motiu de la Via Catalana
Tram. 314-09352/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

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: 

– Qui ha assumit el cost de l’aixecament de les barre-
res de peatge de les autopistes AP-7 i C-32 el passat 11 
de setembre amb motiu de l’anomenada Via Catalana 
per la Independència?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació policial davant la presència 
d’un paquet sospitós a Barcelona l’11 de se-
tembre
Tram. 314-09353/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

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: 

– Per quines causes és va desallotjar la confluència de 
Passeig de Gràcia i Gran Via de la ciutat de Barcelona 
el passat 11 de setembre? Quines actuacions es van dur 
a terme? Com és va tenir coneixement de la presència 
d’un paquet que podia simular un artefacte?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

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 el cost 
del desplegament de mitjans i del seguiment 
informatiu per a cobrir la Via Catalana de l’11 
de setembre de 2013
Tram. 325-00065/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 33992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

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 resposta per escrit.

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

– Quin ha estat el cost del desplegament i seguiment 
informatiu dels mitjans de comunicació públics de-
pendents de la CCMA, per cobrir la cadena huma-
na organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i altres entitats, el dia 11 de setembre de 2013?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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