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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
escoles que estan en projecte de construcció
Tram. 314-03040/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi de mossos d’es-
quadra el 2013
Tram. 314-03072/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi de mossos d’es-
quadra el 2012
Tram. 314-03073/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi de mossos d’es-
quadra el 2011
Tram. 314-03074/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi de mossos d’es-
quadra el 2010
Tram. 314-03075/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi de mossos d’es-
quadra el 2009
Tram. 314-03076/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres escolars que usen el castellà com a llengua vehicu-
lar en algunes assignatures
Tram. 314-03095/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de docents que han superat la formació inicial de di-
rectors de centres públics d’ensenyament
Tram. 314-03100/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa de la formació inicial de directors de centres pú-
blics d’ensenyament
Tram. 314-03101/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de docents que exercien de directors de centres 
públics en el moment d’accedir al curs de formació inicial 
de directors
Tram. 314-03102/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de docents que s’han incorporat a l’exercici de la di-
recció de centres públics després d’haver-ne superat la for-
mació
Tram. 314-03103/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de docents que han obtingut un nomenament ordi-
nari per concurs de mèrits com a directors de centres pú-
blics després d’haver-ne superat la formació
Tram. 314-03104/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de docents que han obtingut un nomenament ex-
traordinari per concurs de mèrits com a directors de centres 
públics després d’haver-ne superat la formació
Tram. 314-03105/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de docents que han obtingut un nomenament ex-
traordinari per concurs de mèrits com a directors de centres 
públics en un centre on no treballaven
Tram. 314-03106/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de docents que no han obtingut un nomenament 
com a directors de centres públics després d’haver-ne su-
perat la formació
Tram. 314-03107/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres convocats en els concursos per a la se-
lecció de directors de l’aprovació del Decret 155/2010 ençà
Tram. 314-03108/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius que han tingut algun candidat 
a la direcció acceptat en les convocatòries publicades de 
l’aprovació del Decret 155/2010 ençà
Tram. 314-03109/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius que han quedat amb la direc-
ció vacant després del darrer concurs de mèrits
Tram. 314-03110/10
Resposta del Govern p. 13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius que han quedat amb la direc-
ció vacant després del darrer concurs de mèrits i que han 
estat convocats en cadascuna de les convocatòries publi-
cades
Tram. 314-03111/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vacants de direcció que seran ocupades per no-
menament extraordinari en data de l’1 de juliol de 2013 per 
docents amb la formació inicial superada
Tram. 314-03112/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vacants de direcció de centres públics que seran ocupades 
l’1 de juliol amb nomenament extraordinari de docents que 
no han superat la formació específica
Tram. 314-03113/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nomenaments extraordinaris de direcció que es 
preveu cobrir amb docents que no han treballat al centre el 
curs anterior
Tram. 314-03114/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nomenaments extraordinaris de direcció que es 
preveu cobrir amb docents que han superat la formació es-
pecífica però que no han treballat al centre el curs anterior
Tram. 314-03115/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de nomenaments extraordinaris de direcció que 
no compleixen els requisits dels articles 14 i 19 del Decret 
155/2010, relatiu a la direcció dels centres educatius públics
Tram. 314-03116/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de nomenaments extraordinaris de direcció que 
no compleixen els requisits dels articles 14 i 19 del Decret 
155/2010, relatiu a la direcció dels centres educatius pú-
blics, que es preveu fer l’1 de juliol
Tram. 314-03117/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
proves de diagnòstic del Ministeri d’Educació per a alumnes 
de segon d’ESO el 2010
Tram. 314-03118/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
proves de diagnòstic del Ministeri d’Educació per a alumnes 
de quart de primària el 2009
Tram. 314-03119/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat als ajuts de la Llei 18/2003, de suport a 
les famílies, del 2006 ençà
Tram. 314-03120/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients d’ajuts reconeguts per la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, pendents de pagament del 2006 
ençà
Tram. 314-03121/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament dels ajuts concedits d’acord 
amb la Llei 18/2003, de suport a les famílies, del 2006 ençà
Tram. 314-03122/10
Resposta del Govern p. 15

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la prestació econòmica per part o 
adopció múltiple que estableix l’article 11 de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, en cadascuna de les comarques
Tram. 314-03123/10 a 314-03163/10
Resposta conjunta del Govern p. 16

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la prestació econòmica per adop-
ció o acolliment que estableix l’article 12 de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, en cadascuna de les comarques
Tram. 314-03164/10 a 314-03204/10
Resposta conjunta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents de trànsit el primer quadrimestre de ca-
da any del període 2000-2013
Tram. 314-03211/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució i les característiques dels accidents laborals del 
període 2000-2013
Tram. 314-03212/10
Resposta del Govern p. 17

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds dels ajuts per a aplicar tècniques de 
reproducció assistida i per infants nascuts amb danys que 
estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 18/2003, de suport a 
les famílies, en cadascuna de les comarques
Tram. 314-03225/10 a 314-03306/10
Resposta conjunta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació de l’elaboració i el contingut del document «In-
troduction to the self-determination process in Catalonia» 
per part del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 314-03307/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya 
per a donar a conèixer a l’exterior les opinions contràries a 
la independència
Tram. 314-03308/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de resolucions judicials que han autoritzat manifes-
tacions o concentracions prèviament denegades
Tram. 314-03428/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de resolucions judicials que han autoritzat mani-
festacions o concentracions prèviament denegades el 2012
Tram. 314-03429/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de resolucions judicials que han autoritzat mani-
festacions o concentracions prèviament denegades el 2011
Tram. 314-03430/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de resolucions judicials que han autoritzat mani-
festacions o concentracions prèviament denegades el 2010
Tram. 314-03431/10
Resposta del Govern p. 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar càmeres de vídeo en els cascs de mos-
sos d’esquadra destinats al manteniment de l’ordre públic
Tram. 314-03432/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de millorar els uniformes, el parc mòbil i el nombre 
de mossos d’esquadra destinats a la Brigada Mòbil i a l’àrea 
regional de recursos operatius
Tram. 314-03433/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plataformes de projecció d’aigua incloses en l’informe «La 
gestió de l’ordre públic a Catalunya» com a instrument del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03435/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra 
que tenen adscrit un vehicle del Cos i els que tenen assig-
nat un xofer
Tram. 314-03436/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
permís dels mossos d’esquadra per a lluir adhesius en llur 
arma reglamentària i la imposició de sancions per aquest 
motiu
Tram. 314-03437/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida econòmica de la pròrroga del pressupost del 2013 
aplicable als consells esportius escolars
Tram. 314-03439/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida econòmica de la pròrroga del pressupost del 2013 
aplicable al Pla català d’esport a l’escola
Tram. 314-03440/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de prospeccions per a l’extracció d’urani de Mine-
ra del Río Alagón a l’Anoia
Tram. 314-03526/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tràmits fets amb relació a la sol·licitud de prospeccions per a 
l’extracció d’urani de Minera del Río Alagón a l’Anoia
Tram. 314-03527/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb els municipis afectats per la sol·licitud de 
prospeccions per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón a l’Anoia
Tram. 314-03528/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte ambiental que poden tenir les prospeccions per a 
l’extracció d’urani a l’Anoia
Tram. 314-03529/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els municipis que han presentat al·legacions a la sol·licitud 
de prospeccions per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón a l’Anoia
Tram. 314-03530/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització de les prospeccions per a l’extracció d’urani 
a l’Anoia
Tram. 314-03531/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els informes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb 
relació a les autoritzacions per a les prospeccions per a 
l’extracció d’urani a l’Anoia
Tram. 314-03532/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accidentalitat a la carretera C-55 entre Abrera i Manresa
Tram. 314-03584/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de cooperació finançats amb fonts privades
Tram. 314-03588/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dels Mossos d’Esquadra de l’1 de maig de 2013
Tram. 314-03591/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya
Tram. 314-03592/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat i l’import cobrat per l’impost sobre grans es-
tabliments comercials a Barcelona
Tram. 314-03594/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
simposi «Espanya contra Catalunya: una mirada històrica 
(1714-2014)»
Tram. 314-03595/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels treballadors de Comroc 2006, SL, de Badalona 
(Barcelonès), que estan en vaga de fam
Tram. 314-03597/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de desdoblament de la carretera B-124
Tram. 314-03664/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges públics en venda a Barcelona que estan de-
socupats
Tram. 314-03665/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges públics en lloguer a Barcelona que estan de-
socupats
Tram. 314-03666/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges públics a Barcelona que estan en construcció
Tram. 314-03667/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·locació de senyals que recordin la distància lateral que 
s’ha de respectar entre vehicles i ciclistes a les carreteres
Tram. 314-03677/10
Resposta del Govern p. 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del compromís de posar senyals per als ciclis-
tes a l’eix Transversal
Tram. 314-03678/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució anual pressupostària i el nombre d’investigadors 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 314-03725/10
Resposta del Govern p. 30

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el dispositiu dels Mossos d’Esquadra de les 
regions policials per on s’ha de dur a terme la Via Catalana
Tram. 311-00726/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que 
han de formar part del dispositiu policial organitzat amb mo-
tiu de la Via Catalana
Tram. 311-00727/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost total del dispositiu policial desplegat amb 
motiu de la Via Catalana
Tram. 311-00728/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre i el cost de les hores extraordinàries 
emprades pels agents dels Mossos d’Esquadra amb motiu 
de la Via Catalana
Tram. 311-00729/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre si en altres ocasions s’ha dut a terme un des-
plegament policial similar a l’efectuat amb motiu de la Via 
Catalana
Tram. 311-00730/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’elaboració d’un cens de dones que porten nicab 
o burca
Tram. 311-00731/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu 
del 2013
Tram. 311-00732/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució i la liquidació del pressupost destinat a 
la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2013
Tram. 311-00733/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures, els recursos humans i els mitjans 
materials previstos per a la campanya de prevenció d’incen-
dis del 2014
Tram. 311-00734/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del desplegament de seguretat per a cobrir 
la Via Catalana
Tram. 311-00746/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la seguretat de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 311-00747/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’intent d’atemptat contra la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 311-00748/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per a qualificar d’accidents lleus les 
lesions per apunyalament i per arma de foc que van patir 
dos mossos d’esquadra al juliol del 2013
Tram. 311-00749/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la tramesa del comunicat intern relatiu als atacs 
que van patir dos mossos d’esquadra al juliol del 2013
Tram. 311-00750/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la decisió de personar-se com a acusació particu-
lar en els casos d’agressions a mossos d’esquadra
Tram. 311-00751/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu pel qual no tots els mossos d’esquadra 
tenen armilles antibales i guants antitall
Tram. 311-00752/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes per a donar cobertura amb 
la Xarxa Rescat a tots els mossos d’esquadra
Tram. 311-00753/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el dispositiu de seguretat per a la manifestació del 
Fossar de les Moreres de l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00754/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la crema de banderes al Fossar de les Moreres 
després d’una manifestació que es va fer l’11 de setembre 
de 2013
Tram. 311-00755/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a identificar els responsables 
de la crema de banderes al Fossar de les Moreres després 
d’una manifestació que es va fer l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00756/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la identificació dels responsables de la crema de 
banderes al Fossar de les Moreres després d’una manifesta-
ció que es va fer l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00757/10
Anunci p. 37
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes per a evitar la crema de 
banderes l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00758/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del dispositiu de seguretat que es va orga-
nitzar per a cobrir la Via Catalana
Tram. 311-00759/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació del col·lectiu Mossos per la Inde-
pendència en la Via Catalana
Tram. 311-00760/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ús pels membres del col·lectiu Mossos per la 
Independència que van participar en la Via Catalana d’ele-
ments que els identificaven com a mossos d’esquadra
Tram. 311-00761/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions disciplinàries previstes contra 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra per la utilització po-
lítica del Cos
Tram. 311-00762/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assumpció del cost de l’aixecament de peatges a 
les autopistes amb motiu de la Via Catalana
Tram. 311-00763/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes per les quals es va desallotjar la con-
fluència del passeig de Gràcia amb la Gran Via de les Corts 
Catalanes, de Barcelona, l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00764/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la manera com es va tenir coneixement de la 
presència d’un paquet sospitós a Barcelona l’11 de setem-
bre de 2013
Tram. 311-00765/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la presència i l’activitat de grups feixistes a 
Catalunya
Tram. 311-00766/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la constància de la presència dels grups Demo-
cracia Nacional, Nudo Patriota, Falange Española o España 
en Marcha
Tram. 311-00767/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que es cometi a Catalunya un acte 
violent com l’atac a la Delegació de la Generalitat a Madrid
Tram. 311-00768/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la constància del actes violents comesos per 
grups feixistes, nazis, xenòfobs o homòfobs
Tram. 311-00769/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la il·legalització de grups feixistes o neonazis
Tram. 311-00770/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la constància de col·laboració entre Plata-
forma per Catalunya i grups violents feixistes, neonazis 
o racistes
Tram. 311-00771/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la identificació dels responsables de la crema 
d’una fotografia del rei en una manifestació a Mataró (Ma-
resme) l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00772/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la identificació dels responsables de la crema 
d’una bandera espanyola durant la celebració del «No n’hi 
ha prou» a Mataró (Maresme) el juliol del 2013
Tram. 311-00773/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el document «Recomanacions de seguretat per als 
participants de l’acte Via Catalana de l’Onze de Setembre» 
elaborat pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00774/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’objectiu del document «Recomanacions de segu-
retat per als participants de l’acte Via Catalana de l’Onze de 
Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00775/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el responsable d’elaborar el document «Recoma-
nacions de seguretat per als participants de l’acte Via Ca-
talana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-00776/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els consells del document «Recomanacions de se-
guretat per als participants de l’acte Via Catalana de l’Onze 
de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Esquadra amb 
relació al reportatge fotogràfic de l’acte
Tram. 311-00777/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la referència a la posició dels participants de la Via 
Catalana per a ésser ben fotografiats amb relació a la segu-
retat que exposa el document «Recomanacions de segure-
tat per als participants de l’acte Via Catalana de l’Onze de 
Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00778/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions que va dur a terme en conèixer el 
contingut del document «Recomanacions de seguretat per 
als participants de l’acte Via Catalana de l’Onze de Setem-
bre» elaborat pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00779/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el vistiplau del conseller d’Interior al document 
«Recomanacions de seguretat per als participants de l’acte 
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Via Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00780/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el responsable de donar el vistiplau del document 
«Recomanacions de seguretat per als participants de l’acte 
Via Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00781/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el trasllat de l’acord relatiu al sistema de distribu-
ció de torns de servei a què fa referència la Resolució 45/X, 
sobre els torns de servei i les armilles antibales dels agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00782/10
Anunci p. 45

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la signatura del conveni entre l’Institut de Diagnòstic per la 
Imatge i l’Institut Català de la Salut per a la cessió de la ges-
tió dels serveis de radiodiagnòstic
Tram. 314-09354/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les lleis homòfobes i les agressions a homosexuals a Rússia
Tram. 314-09355/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa de prevenció d’incendis forestals transfronterers a 
l’Albera i cap de Creus amb relació a l’incendi de l’Alt Empor-
dà del juliol del 2012
Tram. 314-09356/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presència i l’activitat de grups feixistes a Catalunya
Tram. 314-09357/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constància de la presència dels grups Democracia Nacional, 
Nudo Patriota, Falange Española o España en Marcha
Tram. 314-09358/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que es cometi a Catalunya un acte violent com 
l’atac a la Delegació de la Generalitat a Madrid
Tram. 314-09359/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constància dels actes violents comesos per grups feixistes, 
nazis, xenòfobs o homòfobs
Tram. 314-09360/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
il·legalització de grups feixistes o neonazis
Tram. 314-09361/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constància de col·laboració entre Plataforma per Catalunya i 
grups violents feixistes, neonazis o racistes
Tram. 314-09362/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
identificació dels responsables de la crema d’una fotografia 

del rei en una manifestació a Mataró (Maresme) l’11 de se-
tembre de 2013
Tram. 314-09363/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
identificació dels responsables de la crema d’una bandera 
espanyola durant la celebració del «No n’hi ha prou» a Mata-
ró (Maresme) el juliol del 2013
Tram. 314-09364/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el document «Recomanacions de seguretat per als partici-
pants de l’acte Via Catalana de l’Onze de Setembre» elabo-
rat pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-09365/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del termini que fixa la Resolució 281/X, sobre 
el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 314-09366/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Genera-
litat del 2012 en el compliment de la Resolució 281/X, sobre 
el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 314-09367/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mediació entre els sindicats i la patronal amb relació al con-
flicte laboral del sector del transport sanitari públic
Tram. 314-09368/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat al Sistema d’Emergències Mèdiques i al 
transport sanitari urgent i programat
Tram. 314-09369/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ambulàncies d’atenció i de transport sanitari ur-
gent i programat
Tram. 314-09370/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat del transport sanitari programat
Tram. 314-09371/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques i del transport sanitari
Tram. 314-09372/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llocs de treball del transport sanitari urgent i 
programat que es perdran per la reducció pressupostària  
i la baixada d’activitat
Tram. 314-09373/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rebaixa salarial dels treballadors del transport sanitari
Tram. 314-09374/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de les accions dels piquets en el conflicte 
del sector del transport sanitari
Tram. 314-09375/10
Formulació p. 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
falta d’ambulàncies a Tarragona durant la festa de Sant Magí
Tram. 314-09376/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ambulàncies de transport vital avançat i bàsic a 
Tarragona
Tram. 314-09377/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps de resposta dels serveis d’atenció a l’emergència 
amb transport vital avançat a Tarragona
Tram. 314-09378/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ambulàncies de transport vital avançat i bàsic a la 
regió sanitària del Camp de Tarragona
Tram. 314-09379/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps de resposta dels serveis d’atenció a l’emergència 
amb transport vital avançat a la regió sanitària del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-09380/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques activats 
per a atendre els ferits de la Diada Castellera de Sant Magí, 
a Tarragona
Tram. 314-09381/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla del Parc de Bombers de Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-09382/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de bombers voluntaris i forestals de Terrassa (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-09383/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos materials dels bombers de Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-09384/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la normativa de protecció dels drets dels in-
fants amb relació a l’emissió d’un reportatge a l’Info K
Tram. 314-09385/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reportatge de l’Info K relatiu a la participació dels infants a 
la Via Catalana
Tram. 314-09386/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cerca d’alternatives per al tractament de purins i la produc-
ció energètica
Tram. 314-09387/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes davant la situació de les plantes de trac-
tament de dejeccions ramaderes
Tram. 314-09388/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la compra o el contracte del Servei Català de la 
Salut amb els hospitals d’aguts del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-09389/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de reordenació assistencial territorial per a cada 
sector sanitari per al 2013 i el 2014
Tram. 314-09390/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compra d’activitat o el contracte del Servei Català de la Sa-
lut amb l’Hospital Clínic i l’Hospital Sagrat Cor, de Barcelona
Tram. 314-09391/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de llits d’aguts i de sales d’operacions operatius 
en data de l’1 d’abril, 1 d’agost i 1 de setembre del 2010 ençà
Tram. 314-09392/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
incident ocorregut al centre penitenciari Lledoners al setem-
bre del 2013
Tram. 314-09393/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de contractes a interins de la borsa d’interins de 
serveis penitenciaris entre juny i setembre
Tram. 314-09394/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
respecte a l’antiguitat en la contractació d’interins de la bor-
sa d’interins de serveis penitenciaris entre juny i setembre
Tram. 314-09395/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de contractes a interins de la borsa d’interins de 
serveis penitenciaris el 2013
Tram. 314-09396/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de crear places de personal de serveis penitenciaris 
per al 2014
Tram. 314-09397/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de places de personal de serveis penitenciaris ne-
cessàries per l’obertura de dos centres penitenciaris el 2014
Tram. 314-09398/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de places de serveis penitenciaris que caldrà cobrir 
amb personal interí per l’obertura de dos centres peniten-
ciaris el 2014
Tram. 314-09399/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins de serveis penitenciaris contractats du-
rant l’estiu que continuaran treballant
Tram. 314-09400/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de les retallades als centres hospitalaris de la regió 
sanitària de Girona del 2010 ençà
Tram. 314-09401/10
Formulació p. 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres de salut equipats amb ecògraf Doppler per a pato-
logia vascular
Tram. 314-09402/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
generalització del cribratge d’ecògraf Doppler de caròtida a 
la població de risc
Tram. 314-09403/10
Formulació p. 61

NOTES
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el reportatge de l’Info K relatiu a la participa-
ció dels infants a la Via Catalana
Tram. 325-00066/10
Formulació p. 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre per escrit sobre els continguts de l’Info K
Tram. 326-00001/10
Formulació p. 62
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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 escoles que estan en projecte de 
construcció
Tram. 314-03040/10

Resposta del Govern
Reg. 34788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03040/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les escoles que estan en projecte de construcció

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Actualment existeixen en el territori 20 centres en pro-
jecte de construcció. Les obres de tots ells no estan co-
mençades, però sí programades i amb acord de Govern.

El total de centres en projecte de construcció, es distri-
bueix en el territori de la següent manera:

Barcelona ciutat 1
Barcelona comarques 6
Catalunya central 2
Girona 4
Lleida 2
Maresme Vallès Oriental 2
Tarragona 2
Vallès Occidental 1

Pel que fa a l’estat de les obres, la distribució és la 
següent:

Adjudicada 5
En fase d’aprovació de projecte 1
En fase de redacció de projecte 7
En licitació 1
Projecte aprovat i adjudicada 1
Projecte aprovat pendent de licitació 3
Projecte redactat 1
Pendent projecte 1

Barcelona, 16 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidi de mossos d’esquadra el 2013
Tram. 314-03072/10

Resposta del Govern
Reg. 34541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03072/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi de mos-
sos 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 314-03072/10, 314-03073/10, 
314-03074/10, 314-03075/10 i 314-03076/10.

La tipologia de suïcidis amb pertinença a determinat 
cos policial no està contemplada a la base de dades 
de què disposa actualment la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidi de mossos d’esquadra el 2012
Tram. 314-03073/10

Resposta del Govern
Reg. 34541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03072/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidi de mossos d’esquadra el 2011
Tram. 314-03074/10

Resposta del Govern
Reg. 34541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidi de mossos d’esquadra el 2010
Tram. 314-03075/10

Resposta del Govern
Reg. 34541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidi de mossos d’esquadra el 2009
Tram. 314-03076/10

Resposta del Govern
Reg. 34541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03072/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els centres escolars que usen el castellà 
com a llengua vehicular en algunes assigna-
tures
Tram. 314-03095/10

Resposta del Govern
Reg. 35605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03095/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres escolars que usen el castellà com a llengua 
vehicular en algunes assignatures

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Carlos Carrizosa Torres

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

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 
en el seu article 140.2 fa constar explícitament que del 
conjunt de finalitats establertes al mateix article, al 
punt 1, no es podran derivar resultats «de les avalua-
cions del sistema educatiu, independentment de l’àm-
bit territorial estatal o autonòmic en el qual s’apliquin, 
puguin ser emprats per a establir classificacions de 
centres». És per aquest motiu que les dades resultants 
de les avaluacions dels centres a Catalunya i dels pro-
jectes educatius de cada centre es troben estrictament 
emparades per aquesta llei orgànica 2/2006.

Barcelona, 16 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de docents que han supe-
rat la formació inicial de directors de centres 
públics d’ensenyament
Tram. 314-03100/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03100/10, 314-03102/10, 314-
03103/10, 314-03104/10, 314-03105/10, 314-03106/10, 
314-03107/10, 314-03112/10, 314-03113/10, 314-
03114/10, 314-03115/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de docents que han superat la formació ini-
cial de directors de centres públics d’ensenyament

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El nombre de docents que han superat la formació 
inicial de directors prevista a l’article 27 del Decret 
155/2010, organitzada per l’Escola d’Administració 
Pública és el següent:

1a Edició 2012 175 docents
2a Edició 2013  87 docents

Total 262 docents
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En document annex, dels esmentats docents i amb 
efectes d’1.7.2013, s’especifica el següent:

– Docents amb nomenament extraordinari de director/a  
per un any o per quatre anys per tipologia de centre 
(Escola, Institut, CFPadults, etc.).

– Dels docents amb nomenament de director a 1.7.2013,  
distribució per Serveis Territorials, Consorci).

També s’adjunta quadre per Serveis Territorials del 
nombre de docents amb nomenament de director/a a 
1.7.2013 tot i no tenir la seva destinació definitiva al 
mateix centre. La normativa vigent no estableix com a 
requisit aquesta circumstància.

Barcelona, 16 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa de la formació inicial de 
directors de centres públics d’ensenyament
Tram. 314-03101/10

Resposta del Govern
Reg. 34790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03101/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa de la formació inicial de directors de cen-
tres públics d’ensenyament

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

L’import del curs de formació inicial de directors de 
centres públics organitzat per l’Escola d’Administra-
ció Pública de Catalunya ha estat de cent seixanta-
vuit mil tres-cents trenta-sis euros amb sis cèntims 
(168.336,06 €) en la seva primera edició, per a cent 
vuitanta alumnes, i de setanta-nou mil cent vuitanta-
cinc euros amb trenta-quatre cèntims (79.185,34 €) en 
la seva segona edició per a noranta alumnes.

Barcelona, 16 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de docents que exercien de 
directors de centres públics en el moment 
d’accedir al curs de formació inicial de di-
rectors
Tram. 314-03102/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de docents que s’han in-
corporat a l’exercici de la direcció de cen-
tres públics després d’haver-ne superat la 
formació
Tram. 314-03103/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de docents que han obtin-
gut un nomenament ordinari per concurs de 
mèrits com a directors de centres públics 
després d’haver-ne superat la formació
Tram. 314-03104/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de docents que han obtin-
gut un nomenament extraordinari per con-
curs de mèrits com a directors de centres 
públics després d’haver-ne superat la for-
mació
Tram. 314-03105/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de docents que han obtin-
gut un nomenament extraordinari per con-
curs de mèrits com a directors de centres 
públics en un centre on no treballaven
Tram. 314-03106/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de docents que no han ob-
tingut un nomenament com a directors de 
centres públics després d’haver-ne superat 
la formació
Tram. 314-03107/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres convocats en els 
concursos per a la selecció de directors de 
l’aprovació del Decret 155/2010 ençà
Tram. 314-03108/10

Resposta del Govern
Reg. 34791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03108/10, 314-03109/10, 314-
03110/10, 314-03111/10, 314-03116/10, 314-03117/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de centres convocats en els concursos 
per a la selecció de directors de l’aprovació del Decret 
155/2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

Del total dels 2.513 centres educatius públics de Cata-
lunya, 86 tenen direcció nomenada d’acord amb l’arti-
cle 20 del Decret 155/2010.

Dels restants 2.427 centres, la forma d’accés ha estat 
la següent:

– Nomenament extraordinari per un any: 524

– Nomenament vigent per concurs de mèrits: 829

– Renovació de mandat per primera vegada: 612

– Renovació de mandat per segona vegada: 462

En resum, tret dels centres nous, en el 78,5% de cen-
tres, s’ha accedit a la direcció per concurs de mèrits 
(incloses pròrrogues de mandat) i només en el 21,5% 
de centres, la direcció és ocupada amb nomenament 
extraordinari (en la majoria de casos es tracta d’es-
coles ubicades en àmbits rurals d’oferta cíclica).

Barcelona, 16 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres educatius que 
han tingut algun candidat a la direcció ac-
ceptat en les convocatòries publicades de 
l’aprovació del Decret 155/2010 ençà
Tram. 314-03109/10

Resposta del Govern
Reg. 34791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03108/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres educatius que 
han quedat amb la direcció vacant després 
del darrer concurs de mèrits
Tram. 314-03110/10

Resposta del Govern
Reg. 34791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03108/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres educatius que 
han quedat amb la direcció vacant després 
del darrer concurs de mèrits i que han estat 
convocats en cadascuna de les convocatò-
ries publicades
Tram. 314-03111/10

Resposta del Govern
Reg. 34791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03108/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vacants de direcció que 
seran ocupades per nomenament extraordi-
nari en data de l’1 de juliol de 2013 per do-
cents amb la formació inicial superada
Tram. 314-03112/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vacants de direcció de centres pú-
blics que seran ocupades l’1 de juliol amb 
nomenament extraordinari de docents que 
no han superat la formació específica
Tram. 314-03113/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nomenaments extraor-
dinaris de direcció que es preveu cobrir amb 
docents que no han treballat al centre el 
curs anterior
Tram. 314-03114/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.



1 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 157

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nomenaments extraor-
dinaris de direcció que es preveu cobrir amb 
docents que han superat la formació espe-
cífica però que no han treballat al centre el 
curs anterior
Tram. 314-03115/10

Resposta del Govern
Reg. 34789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03100/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de nomenaments ex-
traordinaris de direcció que no compleixen 
els requisits dels articles 14 i 19 del Decret 
155/2010, relatiu a la direcció dels centres 
educatius públics
Tram. 314-03116/10

Resposta del Govern
Reg. 34791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03108/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de nomenaments ex-
traordinaris de direcció que no compleixen 
els requisits dels articles 14 i 19 del Decret 
155/2010, relatiu a la direcció dels centres 
educatius públics, que es preveu fer l’1 de 
juliol
Tram. 314-03117/10

Resposta del Govern
Reg. 34791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03108/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves de diagnòstic del Ministeri 
d’Educació per a alumnes de segon d’ESO 
el 2010
Tram. 314-03118/10

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03118/10, 314-03119/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les proves de diagnòstic del Ministeri d’Educació per 
a alumnes de segon d’ESO el 2010 i de quart de pri-
mària el 2009

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

A l’Avaluació General de Diagnòstic de l’any 2010, co-
ordinada pel Ministerio de Educación, van participar 
1.583 alumnes de 2n d’ESO a Catalunya. Aquesta xi-
fra apareix publicada a l’Informe de Resultados que va 
ser publicat pel Ministeri d’Educació. (Evaluación ge-
neral de diagnóstico 2010. Madrid 2011).

A l’Avaluació General de Diagnòstic que va realitzar el 
Ministerio de Educación, l’any 2009, per alumnes de 
4t de primària, van participar un total de 1.570 alum-
nes de Catalunya, que pertanyien a 50 centres.

La informació dels noms dels centres és reservada i 
així s’explicita en els protocols de comunicació amb 
els centres.

Els criteris de selecció de la mostra figuren també en 
l’Informe de resultats publicat pel Ministerio i són 
també els habituals en estudis d’aquestes característi-
ques. El total de 50 centres assignats a cada CCAA 
es van triar aleatòriament, tenint en compte el nombre 
real de centres de Catalunya d’acord amb les següents 
variables: titularitat, grandària del centre i de la po-
blació.

La selecció la va fer el «Instituto de Evaluación» del 
Ministerio de Educación com a organisme responsa-
ble de les avaluacions de sistema educatiu, a partir del 
total de centres de Catalunya que impartien 2n d’ESO.

Barcelona, 16 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves de diagnòstic del Ministeri 
d’Educació per a alumnes de quart de pri-
mària el 2009
Tram. 314-03119/10

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03118/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat als ajuts de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, del 
2006 ençà
Tram. 314-03120/10

Resposta del Govern
Reg. 35660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03120/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost destinat als ajuts de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, del 2006 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael López i Rueda

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-03121/10 i 314-03122/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que l’any 2011 
i següents s’ha d’assumir els pagaments dels ajuts per 
fill a càrrec d’anys anteriors que restaven pendents de 
pressupost i que, en alguns casos, s’arrossegaven des 
de l’any 2009.

S’ha fet un esforç per prioritzar les famílies en situació 
de més vulnerabilitat, així l’any 2011 es va posar en 
marxa una nova prestació, sotmesa a nivell de rendes.

Tal com preveu la Disposició addicional tretzena 
punt 2 de la Llei 1/2012, Llei de Pressupostos per a 
l’any 2012, de 22 de febrer, prorrogada actualment 
d’acord a l’article 33 del Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, el pagament 
d’aquestes prestacions es pot ajornar fins a un termini 
de cinc anys. Tot i això, aquest Govern té previst fer-
les efectives al més aviat possible, d’acord amb els re-
cursos existents.

D’altra banda, us informem que entre els anys 2006 a 
2011 de les prestacions universals per infant a càrrec 
es van aprovar un total de 1.777.957 expedients, dels 
quals s’han pagat 1.347.570.

Barcelona, 17 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients d’ajuts reco-
neguts per la Llei 18/2003, de suport a les fa-
mílies, pendents de pagament del 2006 ençà
Tram. 314-03121/10

Resposta del Govern
Reg. 35660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03120/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament dels 
ajuts concedits d’acord amb la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, del 2006 ençà
Tram. 314-03122/10

Resposta del Govern
Reg. 35660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03120/10.
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Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de la presta-
ció econòmica per part o adopció múltiple 
que estableix l’article 11 de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, en cadascuna de les 
comarques
Tram. 314-03123/10 a 314-03163/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 35661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03123/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de la prestació econòmica per 
part o adopció múltiple que estableix l’article 11 de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, presentades a 
l’Alt Camp

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael López i Rueda

Amb aquest text donem resposta també a les pregun-
tes parlamentàries 314-03124/10, 314-03125/10, 314-
03126/10, 314-03127/10, 314-03128/10, 314-03129/10, 
314-03130/10, 314-03131/10, 314-03132/10, 314-
03133/10, 314-03134/10, 314-03135/10, 314-03136/10, 
314-03137/10, 314-03138/10, 314-03139/10, 314-
03140/10, 314-03141/10, 314-03142/10, 314-03143/10, 
314-03144/10, 314-03145/10, 314-03146/10, 314-
03147/10, 314-03148/10, 314-03149/10, 314-03150/10, 
314-03151/10, 314-03152/10, 314-03153/10, 314-
03154/10, 314-03155/10, 314-03156/10, 314-03157/10, 
314-03158/10, 314-03159/10, 314-03160/10, 314-
03161/10, 314-03162/10, 314-03163/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que po-
deu consultar la informació sol·licitada a la documen-
tació annexa.

Barcelona, 17 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de la presta-
ció econòmica per adopció o acolliment que 
estableix l’article 12 de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, en cadascuna de les 
comarques
Tram. 314-03164/10 a 314-03204/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 35662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03164/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de la prestació econòmica per 
adopció o acolliment que estableix l’article 12 de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, presentades a 
l’Alt Camp

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael López i Rueda

Amb aquest text donem resposta també a les pregun-
tes parlamentàries 314-03165/10, 314-03166/10, 314-
03167/10, 314-03168/10, 314-03169/10, 314-03170/10, 
314-03171/10, 314-03172/10, 314-03173/10, 314-
03174/10, 314-03175/10, 314-03176/10, 314-03177/10, 
314-03178/10, 314-03179/10, 314-03180/10, 314-
03181/10, 314-03182/10, 314-03183/10, 314-03184/10, 
314-03185/10, 314-03186/10, 314-03187/10, 314-
03188/10, 314-03189/10, 314-03190/10, 314-03191/10, 
314-03192/10, 314-03193/10, 314-03194/10, 314-
03195/10, 314-03196/10, 314-03197/10, 314-03198/10, 
314-03199/10, 314-03200/10, 314-03201/10, 314-
03202/10, 314-03203/10 i 314-03204/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que trobareu 
la informació sol·licitada a la documentació annexa.

Barcelona, 17 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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



1 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 157

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents de trànsit el 
primer quadrimestre de cada any del perío-
de 2000-2013
Tram. 314-03211/10

Resposta del Govern
Reg. 35599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03211/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’accidents de trànsit el primer quadrimes-
tre de cada any del període 2000-2013

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, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03211/10.

L’elevat volum de dades resultant impossibilita fa-
cilitar la informació demanada. En aquest sentit, us 
comunico que la senyora diputada pot consultar la 
informació sol·licitada a la seu del Departament d’In-
terior, tot concertant prèviament dia i hora per a la vi-
sita mitjançant l’Oficina de Relacions Institucionals.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució i les característiques dels 
accidents laborals del període 2000-2013
Tram. 314-03212/10

Resposta del Govern
Reg. 34640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03212/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució i les característiques dels accidents laborals 
del període 2000-2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

En primer lloc cal comentar, què per mirar de desvin-
cular fins on sigui possible l’evolució de les dades de 
sinistralitat per accidents de treball de les diferèn cies 
degudes a l’ocupació de les activitats, s’incorporen en 
aquests càlculs les poblacions de treballadors afi liats, 
què són els susceptibles de patir accidents, eliminant ai-
xí en bona part el biaix que podria introduir la influèn-
cia de l’evolució de l’ocupació ja què els índex d’inci-
dència quantifiquen el nombre d’accidents de treball 
ocorreguts entre la població afiliada a algun dels rè-
gims de la seguretat social amb les contingències pro-
fessionals cobertes (per cada cent mil treballadors).

S’adjunten en annex, les dades dels accidents en jor-
nada de treball amb baixa comunicats a l’autoritat  
laboral en el període què es sol·licita. Com què les da-
des són anuals (corresponen al anys naturals), per tal 
de contextualitzar les corresponents al 2013, s’ha rea-
litzat per aquest període la corresponent dada intera-
nual corresponent al període juny 2012 a maig 2013.

Barcelona, 12 de setembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds dels ajuts per 
a aplicar tècniques de reproducció assistida 
i per infants nascuts amb danys que esta-
bleixen els articles 13 i 14 de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, en cadascuna de les 
comarques
Tram. 314-03225/10 a 314-03306/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 35663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03225/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds dels ajuts per a aplicar tècni-
ques de reproducció assistida que estableix l’article 13 
de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, presenta-
des a l’Alt Camp

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael López i Rueda

Amb aquest text donem resposta també a les ini-
ciatives parlamentàries següents: 314-03226/10, 
314-03227/10, 314-03228/10, 314-03229/10, 314-
03230/10, 314-03231/10, 314-03232/10, 314-03233/10,  
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314-03234/10, 314-03235/10, 314-03236/10, 314-
03237/10, 314-03238/10, 314-03239/10, 314-03240/10, 
314-03241/10, 314-03242/10, 314-03243/10, 314-
03244/10, 314-03245/10, 314-03246/10, 314-03247/10, 
314-03248/10, 314-03249/10, 314-03250/10, 314-
03251/10, 314-03252/10, 314-03253/10, 314-03254/10, 
314-03255/10, 314-03256/10, 314-03257/10, 314-
03258/10, 314-03259/10, 314-03260/10, 314-03261/10, 
314-03262/10, 314-03263/10, 314-03264/10, 314-
03265/10, 314-03266/10, 314-03267/10, 314-03268/10, 
314-03269/10, 314-03270/10, 314-03271/10, 314-
03272/10, 314-03273/10, 314-03274/10, 314-03275/10, 
314-03276/10, 314-03277/10, 314-03278/10, 314-
03279/10, 314-03280/10, 314-03281/10, 314-03282/10, 
314-03283/10, 314-03284/10, 314-03285/10, 314-
03286/10, 314-03287/10, 314-03288/10, 314-03289/10, 
314-03290/10, 314-03291/10, 314-03292/10, 314-
03293/10, 314-03294/10, 314-03295/10, 314-03296/10, 
314-03297/10, 314-03298/10, 314-03299/10, 314-
03300/10, 314-03301/10, 314-03302/10, 314-03303/10, 
314-03304/10, 314-03305/10 i 314-03306/10

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que des 
de l’any 2006 no s’ha obert convocatòria d’ajuts refe-
rents als articles 13 i 14 de la Llei 18/2003, de 4 de ju-
liol, de suport a les famílies.

Barcelona, 19 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació de l’elaboració i el contin-
gut del document «Introduction to the self-
determination process in Catalonia» per part 
del Consell de la Diplomàcia Pública de Ca-
talunya
Tram. 314-03307/10

Resposta del Govern
Reg. 34903 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03307/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació de l’elaboració i el contingut del document 
«Introduction to the self-determination process in Ca-
talonia» per part del Consell de la Diplomàcia Pública 
de Catalunya

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: José María Espejo-Saavedra Conesa

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-
03307/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-03307/10

Els Estatuts del Patronat Catalunya Món - Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya, aprovats pel Decret 
149/2012, de 20 de novembre, estableixen que un dels 
objectius estratègics d’aquest consorci és fomentar 
el coneixement de Catalunya, els seus actius i valors 
únics a l’exterior.

Per assolir aquest i d’altres objectius que té encoma-
nats, l’article 4 dels Estatuts estableix que el Consell 
ha de desenvolupar, entre d’altres, les funcions de «re-
captar, tractar i difondre de forma adequada la infor-
mació sobre els àmbits del seu interès de la qual dis-
posi per tots els mitjans al seu abast» i «organitzar, 
promoure i coordinar campanyes de sensibilització».

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del Consell de la Diplomà-
cia Pública de Catalunya per a donar a co-
nèixer a l’exterior les opinions contràries a la 
independència
Tram. 314-03308/10

Resposta del Govern
Reg. 34904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03308/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions del Consell de la Diplomàcia Pública de 
Catalunya per a donar a conèixer a l’exterior les opini-
ons contràries a la independència

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: José María Espejo-Saavedra Conesa

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-
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03308/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-03308/10

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya ha re-
alitzat, aquesta legislatura, una única activitat pública 
de projecció sobre la realitat de Catalunya a l’exterior.

Concretament, el 7 de juny de 2013, va organitzar a 
París una jornada de debat sobre l’exercici del dret  
a decidir a Catalunya, conjuntament amb l’Insti-
tut d’Estudis Polítics de París (Sciences Po) i en col-
laboració amb la Delegació del Govern de Catalunya 
a França.

En aquest acte es va convidar expressament a partici-
par a membres del Parlament Europeu de tots els par-
tits catalans representats en aquesta cambra.

Atenent a aquesta invitació, van participar a l’acte els 
diputats al Parlament Europeu Maria Badia, del Par-
tit dels Socialistes de Catalunya, Ramon Tremosa, de 
Convergència i Unió i Raül Romeva, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Per 
motius d’agenda, Santiago Fisas, diputat al Parlament 
Europeu pel Partit Popular, va declinar la seva assis-
tència.

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya té la 
intenció de donar cabuda al màxim de posicions pos-
sibles sobre aquests i d’altres temes en totes les seves 
activitats públiques.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de resolucions judicials que 
han autoritzat manifestacions o concentra-
cions prèviament denegades
Tram. 314-03428/10

Resposta del Govern
Reg. 35600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03428/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de resolucions judicials que han au-
toritzat manifestacions o concentracions prèviament 
denegades

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 314-03428/10, 314-03429/10 i 
314-03431/10.

Cap.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de resolucions judicials que 
han autoritzat manifestacions o concentra-
cions prèviament denegades el 2012
Tram. 314-03429/10

Resposta del Govern
Reg. 35600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03428/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de resolucions judicials que 
han autoritzat manifestacions o concentra-
cions prèviament denegades el 2011
Tram. 314-03430/10

Resposta del Govern
Reg. 35601 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03430/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de resolucions judicials que han autoritzat 
manifestacions o concentracions prèviament denega-
des el 2011

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 314-03430/10.

Una.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de resolucions judicials que 
han autoritzat manifestacions o concentra-
cions prèviament denegades el 2010
Tram. 314-03431/10

Resposta del Govern
Reg. 35600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03428/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar càmeres de ví-
deo en els cascs de mossos d’esquadra 
destinats al manteniment de l’ordre públic
Tram. 314-03432/10

Resposta del Govern
Reg. 35602 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03432/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’instal·lar càmeres de vídeo en els cascs de 
mossos d’esquadra destinats al manteniment de l’or-
dre públic

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 314-03432/10.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra està 
estudiant i valorant actualment la possibilitat tècnica, 
operativa i econòmica d’instal·lar aquest tipus de dis-
positius, així com les consideracions relatives al marc 
legislatiu i jurídic vigent en matèria d’enregistrament 
d’imatges a la via pública.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de millorar els uniformes, 
el parc mòbil i el nombre de mossos d’es-
quadra destinats a la Brigada Mòbil i a l’àrea 
regional de recursos operatius
Tram. 314-03433/10

Resposta del Govern
Reg. 35666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03433/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de millorar els uniformes, el parc mòbil i el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a la Brigada 
Mòbil i a l’àrea regional de recursos operatius

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 314-03433/10.

El Departament d’Interior considera adequada la uni-
formitat de què disposen els agents de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra.

En relació al parc mòbil, la Direcció General de la Po-
licia ha posat en marxa durant el 2013 el procés neces-
sari per a renovar part de la flota de vehicles.

En data 6 d’agost de 2013 es va publicar al Diari Ofi-
cial de la Unió Europea (DOUE) la licitació per a l’ar-
rendament de vehicles per a la renovació i la substitu-
ció de la flota de vehicles de la Direcció General de la 
Policia per al període 2014-2020.

Pel que fa als increments d’efectius, durant el període 
2012-2013 s’han incorporat un total de 100 efectius a 
la Brimo i 209 a l’ARRO.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plataformes de projecció d’aigua 
incloses en l’informe «La gestió de l’ordre 
públic a Catalunya» com a instrument del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03435/10

Resposta del Govern
Reg. 35603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03435/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les plataformes de projecció d’aigua incloses en l’in-
forme «La gestió de l’ordre públic a Catalunya» com a 
instrument del 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 314-03435/10.

Es tracta de vehicles adaptats que disposen de siste-
mes de projecció d’aigua a alta pressió.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de comandaments del Cos de 
Mossos d’Esquadra que tenen adscrit un ve-
hicle del Cos i els que tenen assignat un xofer
Tram. 314-03436/10

Resposta del Govern
Reg. 35604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03436/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de comandaments del Cos de Mossos d’Es-
quadra que tenen adscrit un vehicle del Cos i els que 
tenen assignat un xofer

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 314-03436/10.

El parc mòbil de què disposa el cos de Mossos d’Es-
quadra ha estat distribuït entre els diferents serveis se-
gons criteris objectius de necessitat, eficàcia i eficièn-
cia. En aquest sentit, els vehicles no es troben adscrits 
personalment i els comandaments els utilitzen d’acord 
amb les atribucions i les obligacions que els hi són 
pròpies.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el permís dels mossos d’esquadra per 
a lluir adhesius en llur arma reglamentària i 
la imposició de sancions per aquest motiu
Tram. 314-03437/10

Resposta del Govern
Reg. 35667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03437/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el permís dels mossos d’esquadra per a lluir adhesius 
en llur arma reglamentària i la imposició de sancions 
per aquest motiu

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 314-03437/10.

No està permès dur a l’arma de dotació cap tipus d’ad-
hesiu.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida econòmica de la pròrroga 
del pressupost del 2013 aplicable als con-
sells esportius escolars
Tram. 314-03439/10

Resposta del Govern
Reg. 34905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03439/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida econòmica de la pròrroga del pressupost del 
2013 aplicable als consells esportius escolars

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites, amb número de tramita-
ció: 314-03439/10 i 314-03440/10, amb la informació 
facilitada per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-03439/10 i 314-03440/10

La informació sol·licitada és pública. Al DOGC del 
3 de setembre de 2013, es va publicar la Resolució 
PRE/1821/2013, de 29 d’agost, per la qual s’obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions als 
consells esportius de Catalunya per al desenvolu-
pament dels programes Pla català d’esport a l’escola 
(PCEE), Jocs esportius escolars de Catalunya (JEEC) 
i altres programes de promoció de l’activitat física i es-
portiva, corresponent al curs 2012-2013.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida econòmica de la pròrroga 
del pressupost del 2013 aplicable al Pla ca-
talà d’esport a l’escola
Tram. 314-03440/10

Resposta del Govern
Reg. 34905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03439/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de prospeccions per a 
l’extracció d’urani de Minera del Río Alagón 
a l’Anoia
Tram. 314-03526/10

Resposta del Govern
Reg. 34641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03526/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud de prospeccions per a l’extracció d’urani 
de Minera del Río Alagón a l’Anoia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
de la pregunta 314-03526/10 a la 314-03532/10:

En data 31 de maig de 2013, s’ha desestimat la sol-
licitud d’atorgament dels permisos d’investigació de 
recursos de la secció D anomenats «Calaf C», núm. 
10303 i «Calaf U», núm. 10304 del Registre de drets 
miners de Catalunya, sol·licitats per la mercantil Mine-
ra del Rio Alagón, SL i s’ha ordenat el seu acabament  
i arxiu, per la qual cosa els possibles tràmits, informes i  
recomanacions han quedat sense efecte.

Barcelona, 12 de setembre 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tràmits fets amb relació a la sol-

licitud de prospeccions per a l’extracció 
d’urani de Minera del Río Alagón a l’Anoia
Tram. 314-03527/10

Resposta del Govern
Reg. 34641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03526/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els municipis afec-
tats per la sol·licitud de prospeccions per a 
l’extracció d’urani de Minera del Río Alagón 
a l’Anoia
Tram. 314-03528/10

Resposta del Govern
Reg. 34641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03526/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte ambiental que poden tenir 
les prospeccions per a l’extracció d’urani a 
l’Anoia
Tram. 314-03529/10

Resposta del Govern
Reg. 34641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03526/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els municipis que han presentat al-

legacions a la sol·licitud de prospeccions 
per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón a l’Anoia
Tram. 314-03530/10

Resposta del Govern
Reg. 34641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03526/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització de les prospeccions per 
a l’extracció d’urani a l’Anoia
Tram. 314-03531/10

Resposta del Govern
Reg. 34641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03526/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els informes de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya amb relació a les autoritzacions 
per a les prospeccions per a l’extracció d’ura-
ni a l’Anoia
Tram. 314-03532/10

Resposta del Govern
Reg. 34641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03526/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accidentalitat a la carretera C-55 en-
tre Abrera i Manresa
Tram. 314-03584/10

Resposta del Govern
Reg. 35668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03584/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’accidentalitat a la carretera C-55 entre Abrera i 
Manresa

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Matías Alonso Ruiz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03584/10.

En els darrers cinc anys, el nombre total d’accidents 
a la carretera C-55 entre Abrera i Manresa ha estat de 
495, amb 32 morts, 97 ferits greus i 751 ferits lleus.

Anualment, el desglossament és el següent: 

Any Accidents Morts Ferits 
greus

Ferits 
lleus

2008 99 6 16 138
2009 91 5 23 156
2010 104 7 19 165
2011 98 3 23 148
2012 103 11 16 144

Total 495 32 97 751

Pel que fa al tram entre Abrera i Sant Vicenç de Caste-
llet, les dades són les següents: 

Any Accidents Morts Ferits 
greus

Ferits 
lleus

2008 63 5 13 85
2009 53 2 17 98
2010 65 4 15 97
2011 62 1 19 89
2012 74 9 11 98

Total 317 21 75 467

Finalment, les dades del tram entre Sant Vicenç de 
Castellet i Manresa són les següents: 

Any Accidents Morts Ferits 
greus

Ferits 
lleus

2008 36 1 3 53
2009 38 3 6 58
2010 39 3 4 68
2011 36 2 4 59
2012 29 2 5 46

Total 178 11 22 284

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de cooperació finançats 
amb fonts privades
Tram. 314-03588/10

Resposta del Govern
Reg. 34906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03588/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de cooperació finançats amb fonts pri-
vades

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: David Fernàndez i Ramos

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-
03588/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-03588/10

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupa-
ment ha impulsat la signatura de sis convenis que te-
nen com a objectiu contribuir a finançar projectes de 
cooperació en àmbits diversos i promoure la coopera-
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ció entre actors públics i privats en el marc de la Res-
ponsabilitat Social.

Aquests convenis s’han signat amb les entitats se-
güents: el Consell de Cambres de Catalunya, la C. Fun-
dació Rotària Districte 22 de Rotary Internacional, Fo-
ment del Treball Nacional, Petita i Mitjana Empresa 
de Catalunya, Confederació de Comerç de Catalunya 
i Worldcoo.

Pel que fa al conveni amb la C. Fundació Rotària Dis-
tricte 22 de Rotary Internacional, signat el 28 de se-
tembre de 2012, la participació d’aquesta entitat co-
mençarà amb dos projectes, un al Senegal, sobre 
educació i l’alfabetització, i un a Etiòpia, sobre cap-
tació d’aigua. Altres convenis han consistit en facili-
tar la incorporació de projectes, sempre amb la prèvia 
acreditació de solvència tècnica de l’Agència Catala-
na de cooperació al Desenvolupament, en plataformes 
de micro-mecenatge o altres eines de captació de fons. 
Aquest ha estat també el cas del conveni amb el Con-
sell General de Cambres de Catalunya.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dels Mossos d’Esqua-
dra de l’1 de maig de 2013
Tram. 314-03591/10

Resposta del Govern
Reg. 35669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03591/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dels Mossos d’Esquadra de l’1 de maig 
de 2013

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: David Fernàndez i Ramos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03591/10.

Durant el dispositiu que es va dur a terme el 30 d’abril 
de 2013 no es van desplegar centenars d’efectius de 
manera clarament intimidatòria. En aquest sentit, el 
nombre d’agents desplegats de l’Àrea de la Brigada 
Mòbil va ser de setanta-set i el desplegament dels efec-
tius es va configurar i adaptar a la peculiar configura-
ció urbanística del barri de Gràcia. Per aquest motiu, 
i atès que els agents es trobaven allunyats dels seus 
vehicles, van haver de dur amb ells el seu material de 
dotació.

Quant a la informació prèvia de què es disposava, en 
les convocatòries públiques, mitjançant cartells que 
es van utilitzar per la manifestació del 30 d’abril al 
vespre al barri de Gràcia, es deia textualment que se-
ria una «Marxa combativa», apuntant al caràcter vio-
lent. D’altres cartells indicaven directament «Atacar» 
(«Nosaltres decidim quan ataquem»).

També és important per a la previsió de la manifes-
tació la valoració dels antecedents tant històrics com 
immediats, dels incidents ocorreguts en el barri. En 
aquest sentit, com antecedents històrics, des de l’any 
2000 s’han produït diversos incidents i aldarulls en el 
barri de Gràcia, tant en protestes convocades per desa-
llotjaments com en les manifestacions anuals celebra-
des en record pel Roger Albert Ginés.

Com antecedents més immediats, en data 9 d’abril 
de 2013 es va convocar una manifestació per protes-
tar pel desallotjament del Casal Okupat del carrer Ros 
de Olano, en què es van produir danys a vuit entitats 
bancàries amb trencadissa de vidres, pintades als cai-
xers automàtics, creuaments de contenidors i enfron-
taments amb els efectius policials.

En relació amb el desplegament d’agents de l’Àrea de 
la Brigada Mòbil el dia 1 de maig de 2013, va ser re-
querit per part del cap del dispositiu davant la infor-
mació prèvia de possibles aldarulls greus.

El dia 1 de maig els agents van portar màscares anti-
gàs, ja que es va valorar la utilització d’estratègies que 
requerien el seu ús.

Pel que fa el nombre d’escopeters, no se’n va incre-
mentar el nombre per cada equip.

Les màscares antigàs eren visibles, ja que es portaven 
per fer-les servir en el cas que l’ús de gasos lacrimò-
gens hagués estat necessari. L’ús d’aquest material ha-
via estat demanat per part del cap de l’operatiu i auto-
ritzat pel cap del dispositiu.

Quant a les bales de goma i les llançadores FOAM, en 
cap de les dues actuacions el cap de l’operatiu va sol-
licitar l’autorització per fer ús d’aquest material.

El cost dels dispositius va ser l’indispensable per donar 
cobertura al servei policial i proporcional al nombre 
d’efectius que hi van participar.

Pel que fa a la divisió dels manifestants durant la ma-
nifestació de l’1 de maig, cal dir que la majoria estaven 
actuant de manera cívica i pacífica, fent ús del seu dret 
a manifestar-se. No obstant això, un petit grup de per-
sones que estaven integrades en la manifestació van 
causar nombrosos incidents; concretament, van causar 
desperfectes a 25 establiments. Per aquest motiu, amb 
l’objectiu d’identificar els responsables dels aldarulls, 
es va fer servir una estratègia policial per separar-los 
de la resta de manifestants.

En relació amb el bloqueig dels accessos del bar La 
Mananta, l’actuació dels agents de la Brigada Mòbil va 
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consistir en l’assegurament a l’interior del local, amb 
l’objectiu de poder identificar un petit grup de perso-
nes que havien estat provocant incidents durant la ma-
nifestació i que s’havien amagat en el local. Aques-
ta presència d’efectius d’ordre públic va permetre que 
l’actuació policial al lloc es desenvolupés amb segure-
tat i, en cap cas, va tenir una duració de quatre hores.

En aquesta acció policial van participar els efectius su-
ficients per garantir la seguretat de les persones pre-
sents i la dels propis agents.

La responsabilitat dels dispositius policials és cohe-
rent amb el que preveu el reglament que regula l’es-
tructura de la funció policial de la Direcció General 
de la Policia.

Tots els efectius que participen en qualsevol servei po-
licial es troben en situació de servei actiu.

En finalitzar la manifestació no es van produir càrre-
gues ni persecucions; únicament, i per ordre del cap 
del dispositiu, es va dur a terme una dispersió per tal 
d’evitar incidents.

Es va detenir una persona que reiteradament va deso-
beir les ordres dels agents de policia que estaven as-
segurant l’actuació policial. Durant la identificació, 
aquesta persona va intentar marxar per tal d’evitar que 
els agents el poguessin identificar plenament i es va re-
sistir activament.

La Direcció General de la Policia no té constància que 
durant l’actuació policial es produïssin maltractaments 
físics ni verbals al detingut. L’escorcoll que se li va 
practicar va seguir les pautes d’actuació habituals d’es-
corcoll que s’apliquen quan s’ingressen els detinguts a 
l’Àrea de Custòdia. En aquest sentit, l’escorcoll es va 
dur a terme en dues fases per evitar que es quedés nu 
al complet i va respectar l’honor, la dignitat i els drets 
del detingut.

Aquesta persona va ser detinguda per un presumpte 
delicte d’atemptat a agents de l’autoritat (va agredir a 
un agent policial) i en el decurs de la seva detenció va 
oferir una gran resistència física que va precisar de la 
intervenció de quatre agents de policia, un dels quals 
va resultar lesionat. És per aquest motiu que el detin-
gut es va portar a un centre mèdic per tal que fos reco-
negut i explorat.

La Direcció General de la Policia no té constància que 
algun dels agents que custodiaven el detingut l’agredís.

L’actuació policial a l’exterior del bar La Mananta es 
va limitar a donar seguretat als agents que estaven a 
l’interior del local. Aquesta actuació va consistir en 
repel·lir els diversos intents de traspàs i confrontació 
amb la línia policial per part de les persones que en 
allà s’hi concentraven.

Un cop finalitzada l’actuació i en el moment en què els 
vehicles policials van iniciar la sortida del lloc van ser 
intencionadament entorpits per un grup de persones. 

Aquestes persones, finalment, es van fer enrere i van 
permetre el pas del vehicle policial.

Per últim, quant a la qüestió que un dels furgons de la 
Brigada Mòbil accelerés fins el tram on un grup de per-
sones abandonava la zona i amenaçaren el grup en qües-
tió, la Direcció General de la Policia no té constància de 
què es produïssin aquests fets.

Barcelona, 20 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Circuit de 
Catalunya
Tram. 314-03592/10

Resposta del Govern
Reg. 34907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03592/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya

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, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació: 314-
03592/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria General de l’Esport.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-03592/10

La informació sol·licitada és pública. Als pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2012 
podeu consultar l’aportació efectuada per la Generali-
tat de Catalunya al Consorci del Circuit de Catalunya.

L’any 2013 aquesta aportació representa 478.206,2 eu-
ros menys que l’exercici 2012.

Respecte les previsions d’inversió per l’any 2014, de-
pendrà de les disponibilitats pressupostàries.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat i l’import cobrat per 
l’impost sobre grans establiments comer-
cials a Barcelona
Tram. 314-03594/10

Resposta del Govern
Reg. 35606 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03594/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’import liquidat i l’import cobrat per l’impost sobre  
grans establiments comercials a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents als drets liquidats i a la recaptació 
líquida derivades de l’impost sobre grans establiments 
comercials corresponents a la ciutat de Barcelona des 
de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2013, són les se-
güents:

Barcelona (Ciutat) Euros

Drets liquidats 3.655.529,73
Recaptació líquida 1.713.045,68

Les previsions de recaptació de la ciutat de Barcelona 
durant l’any 2013 són les quantitats consignades en el 
Padró de contribuents en concepte de l’impost sobre 
grans establiments comercials corresponent a l’exerci-
ci 2012, que són de 3.655.529,73 €, sens perjudici d’in-
gressos per liquidacions produïdes amb posterioritat a 
l’aprovació del padró i d’aquelles altres quantitats que 
es recaptin com a conseqüència de la sentència del Tri-
bunal Constitucional de data 5 de juny de 2012. D’al-
tra banda, cal tenir present que aquest impost es pot 
fraccionar i, per tant, permet un primer pagament del 
60% al juny i un segon pagament del 40% al novem-
bre, sense interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el simposi «Espanya contra Catalu-
nya: una mirada històrica (1714-2014)»
Tram. 314-03595/10

Resposta del Govern
Reg. 34908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03595/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el simposi «Espanya contra Catalunya: una mirada 
històrica (1714-2014)»

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Carina Mejías Sánchez

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-
03595/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria General de la Presidència.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-03595/10

El simposi Espanya contra Catalunya: una mirada his-
tòrica (1714-2014) té per objectiu l’anàlisi amb crite-
ris històrics, des del segle xviii fins a l’actualitat, de 
les conseqüències que ha tingut per a Catalunya l’acció 
política que ha portat a terme l’Estat espanyol.

Aquest simposi s’emmarca en el compliment de la 
Moció 93/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques per a la commemoració del tres-centè ani-
versari dels fets del 1714.

Està organitzat pel Centre d’Història Contemporània 
de Catalunya i comptarà amb la participació de dife-
rents ponents escollits per la seva vàlua científica, la 
seva trajectòria professional en el món universitari i 
per l’especialització en cada un dels camps que abasta 
el simposi.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels treballadors de Com-
roc 2006, SL, de Badalona (Barcelonès), que 
estan en vaga de fam
Tram. 314-03597/10

Resposta del Govern
Reg. 35700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03597/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la situació dels treballadors de Comroc 2006, 
SL, de Badalona (Barcelonès), que estan en vaga de 
fam

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

En relació a la lamentable situació que es denuncia, 
derivada de les irregularitats comeses per l’empresa 
Comroc 2006, SL, que han afectat a treballadors de 
la seva plantilla, s’ha d’indicar que fets com els que 
concorren en el cas (falsos autònoms i impagaments 
salarials), no són, malauradament, aïllats i que la nor-
mativa preveu els mecanismes per tractar de corregir 
els incompliments de les obligacions empresarials, ja 
sigui mitjançant denúncies davant la Inspecció de Tre-
ball o mitjançant la interposició de demandes davant 
la jurisdicció social. En aquest sentit, s’ha de tenir en 
compte que segons consta, els treballadors ja van pre-
sentar denúncia davant la Inspecció de Treball i Se-
guretat Social en matèria de seguretat so cial, i que ja 
van obtenir judicialment el reconeixement de la pres-
tació del seu treball com a treballadors per compte 
aliena. Igualment consta que els treballadors han re-
clamat judicialment els impagaments salarials, sent 
procedent, en cas que es mantingui la situació d’im-
pagaments, plantejar la sol·licitud d’execució i, en el 
seu cas, la declaració d’insolvència perquè pugui fer-
se càrrec el fons de garantia salarial dels deutes final-
ment insatisfets.

El Departament d’Interior considera que la Policia de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra exerceix les seves 
funcions amb correcció i professionalitat.

En aquest sentit, la Direcció General de Policia té co-
neixement de la reclamació dels treballadors i de les ac-
cions que s’han portat a terme al carrer Coll i Pujol 56  
de Badalona.

Pel que fa a l’actuació policial va ser motivada a reque-
riment del propietari de l’empresa per l’enfrontament 
entre diverses persones i la identificació es va fer úni-

cament de tres persones contra les que es volia presen-
tar una denúncia per agressió.

Barcelona, 18 de setembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de desdoblament de la 
carretera B-124
Tram. 314-03664/10

Resposta del Govern
Reg. 34809 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03664/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de desdoblament de la carretera B-124

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

El projecte constructiu de Millora general. Desdobla-
ment de la carretera B-124. PK 3,300 al PK 6,500. 
Tram: Sabadell - Castellar del Vallès es troba en fase 
avançada de redacció, si bé aquest encara no ha estat 
aprovat. La licitació o adjudicació de les obres es farà 
en funció de les disponibilitats pressupostàries futures.

Barcelona, 17 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics en venda a Bar-
celona que estan desocupats
Tram. 314-03665/10

Resposta del Govern
Reg. 34810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03665/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges públics en venda a Barcelona que estan 
desocupats
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-03665/10 a 314-03667/10, amb les següents con-
sideracions:

El nombre d’habitatges desocupats en règim de com-
pravenda a Barcelona són 23, dels quals 13 estan ocu-
pats il·legalment.

Districte Núm. habitatges

Ciutat Vella 1
Les Corts 1
Nou Barris 7
Sant Martí 14

Total general 23

El nombre d’habitatges desocupats en règim de llo-
guer a Barcelona són 99, dels quals 23 estan ocupats 
il·legalment.

Districte Núm. habitatges

Ciutat Vella 9
Les Corts 3
Nou Barris 6
Sant Andreu 8
Sant Martí 44
Sants-Montjuïc 29

Total general 99

Actualment, la Generalitat de Catalunya, a la ciutat de 
Barcelona, té en licitació i/o construcció un total de 72 
habitatges públics.

Barcelona, 17 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics en lloguer a 
Barcelona que estan desocupats
Tram. 314-03666/10

Resposta del Govern
Reg. 34810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03665/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics a Barcelona 
que estan en construcció
Tram. 314-03667/10

Resposta del Govern
Reg. 34810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03665/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·locació de senyals que recordin 
la distància lateral que s’ha de respectar en-
tre vehicles i ciclistes a les carreteres
Tram. 314-03677/10

Resposta del Govern
Reg. 34811 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03677/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·locació de senyals que recordin la distància late-
ral que s’ha de respectar entre vehicles i ciclistes a les 
carreteres

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

En el marc del Grup de Treball sobre Vies Comparti-
des que existeix entre aquest Departament i diferents 
col·lectius de la bicicleta, s’analitzaran aquelles carre-
teres on hi ha més afluència de ciclistes per tal de de-
terminar els recorreguts on s’hauran d’implantar els 
senyals en els què es recorda la distància lateral d’un 
metre i mig entre els vehicles i els ciclistes.

Barcelona, 17 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 el compliment del compromís de po-
sar senyals per als ciclistes a l’eix Trans-
versal
Tram. 314-03678/10

Resposta del Govern
Reg. 34812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03678/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment del compromís de posar senyals per als 
ciclistes a l’eix Transversal

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

A l’Eix Transversal, sempre ha estat prohibit el pas 
dels ciclistes. Aquest fet no ha estat alterat per les 
obres de desdoblament.

D’altra banda, aquest Departament impulsa la im-
plantació de senyals de recordatori de respectar la dis-
tància respecte als ciclistes a les vies amb importat 
afluència de bicicletes.

Per últim, cal assenyalar que aquest Departament té 
prevista la implantació de senyals de recordatori de 
respectar la distància respecte als ciclistes als punts  
de major ús ciclista de les vies alternatives a l’eix, con-
certant aquestes actuacions amb les principals associ-
acions de la bicicleta.

Barcelona, 17 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució anual pressupostària i el 
nombre d’investigadors de l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 314-03725/10

Resposta del Govern

Reg. 35324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03725/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució anual pressupostària i el nombre d’in-
vestigadors de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries

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 adjudicacions pressupostàries anuals als centres 
de l’IRTA han estat els que figuren als pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya de cada any. Pel que fa al 
nombre i perfil dels investigadors, aquests s’han ajus-
tat, en cada moment i en cada centre a les seves neces-
sitats específiques en funció dels seus objectius.

Barcelona, 16 de setembre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el dispositiu dels Mossos 
d’Esquadra de les regions policials per on 
s’ha de dur a terme la Via Catalana
Tram. 311-00726/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 32675 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix el Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada oralment da-
vant la Comissió d’Interior.

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

– Quin és el dispositiu d’agents dels Mossos d’Esqua-
dra de les diverses Regions Policials per on el dia 11 
de setembre d’enguany es durà a terme l’anomenada 
«Via Catalana»?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra que han de formar part 
del dispositiu policial organitzat amb motiu 
de la Via Catalana
Tram. 311-00727/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 32676 / Admissió a tràmit: Mesa  

de la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix el Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

següent, per tal que li sigui contestada oralment da-
vant la Comissió d’Interior.

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

– Quants agents del cos de Mossos d’Esquadra han 
format part del dispositiu policial organitzat amb mo-
tiu de la celebració de l’anomenada «Via Catalana»?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost total del dispositiu 
policial desplegat amb motiu de la Via Ca-
talana
Tram. 311-00728/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 32677 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix el Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada oralment da-
vant la Comissió d’Interior.

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

– Quin ha estat el cost total del dispositiu policial que 
el Govern va desplegar el dia 11 de setembre d’en-
guany amb motiu de la celebració de l’anomenada 
«Via Catalana»?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre i el cost de les 
hores extraordinàries emprades pels agents 
dels Mossos d’Esquadra amb motiu de la 
Via Catalana
Tram. 311-00729/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 32678 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix el Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada oralment da-
vant la Comissió d’Interior.

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

– Quin ha estat el nombre d’hores extraordinàries que 
s’han emprat per part d’agents dels Mossos d’Esqua-
dra que van participar en aquest dispositiu policial 
desplegat pel Govern amb motiu de l’anomenada «Via 
Catalana» així com cost d’aquestes hores?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre si en altres ocasions s’ha dut 
a terme un desplegament policial similar a 
l’efectuat amb motiu de la Via Catalana
Tram. 311-00730/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 32679 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix el Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada oralment da-
vant la Comissió d’Interior.

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

– Ha dut a terme el Govern algun dispositiu policial 
similar al desplegat amb motiu de l’anomenada «Via 

Catalana» en altres ocasions com per exemple amb 
motiu de vagues generals, les festivitats de Cap d’Any, 
Sant Joan o en catàstrofes com incendis o riuades, etc?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’un cens de do-
nes que porten nicab o burca
Tram. 311-00731/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 32987 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quin és l’abast i quins els objectius del cens de dones 
que porten nicab i burca que està realitzant el Cos de 
Mossos d’Esquadra?

– Constarà el nom de la persona en el cens de dones 
que porten nicab i burca que està realitzant el Cos de 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la campanya de prevenció 
d’incendis de l’estiu del 2013
Tram. 311-00732/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33340 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la valoració del Govern de la Campanya Fo-
restal (prevenció d’incendis en període estival) del 2013?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució i la liquidació del 
pressupost destinat a la campanya de pre-
venció d’incendis de l’estiu del 2013
Tram. 311-00733/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33341 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina ha estat l’execució i la liquidació del pressu-
post de la Campanya Forestal (prevenció d’incendis en 
període estival) del 2013?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures, els recur-
sos humans i els mitjans materials previstos 
per a la campanya de prevenció d’incendis 
del 2014
Tram. 311-00734/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33342 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la previsió del Govern d’incorporar noves 
mesures, recursos humans i mitjans materials a la pro-
pera campanya forestal de l’any 2014?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del desplegament de 
seguretat per a cobrir la Via Catalana
Tram. 311-00746/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 33892 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 143 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Govern para que le sea respuesta oralmen-
te en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario:

– ¿Cuál ha sido el coste del despliegue de seguridad 
ordenado por el Departamento de Interior, para cubrir 

Fascicle segon
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«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 oralment en 
comissió sobre la seguretat de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Tortosa (Baix 
Ebre)
Tram. 311-00747/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34080 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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 Tor-
tosa?

Palau del Parlament, 9 de septiembre de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’intent d’atemptat contra 
la comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 311-00748/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34081 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-

guiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario:

– ¿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 oralment 
en comissió sobre els motius per a qualifi-
car d’accidents lleus les lesions per apunya-
lament i per arma de foc que van patir dos 
mossos d’esquadra al juliol del 2013
Tram. 311-00749/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34082 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– 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)?

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la tramesa del comunicat in-
tern relatiu als atacs que van patir dos mos-
sos d’esquadra al juliol del 2013
Tram. 311-00750/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34083 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Arran dels incidents que van tenir lloc el passat 12 
de juliol –un agent dels Mossos d’Esquadra va resul-
tar ferit greu al ser apunyalat per l’esquena a Lleida– i 
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 
Catalunya els corresponents comunicats interns d’ac-
cident, d’incident o de recaiguda (DAD 29), tal i com 
tenen l’obligació de fer?

– En cas afirmatiu, quan es van transmetre? En cas ne-
gatiu, per què no s’han transmès?

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la decisió de personar-se 
com a acusació particular en els casos 
d’agressions a mossos d’esquadra
Tram. 311-00751/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34084 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– 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 qualse-
vol agressió en el compliment del seu servei a la ciu-
tadania?

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu pel qual no tots els 
mossos d’esquadra tenen armilles antibales 
i guants antitall
Tram. 311-00752/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34085 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per què no disposen tots els Mossos d’Esquadra d’ar-
milles antibales i antitall?

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per a 
donar cobertura amb la Xarxa Rescat a tots 
els mossos d’esquadra
Tram. 311-00753/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 34086 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– 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, 6 d’agost de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el dispositiu de seguretat 
per a la manifestació del Fossar de les Mo-
reres de l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00754/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34264 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la crema de banderes al 
Fossar de les Moreres després d’una ma-
nifestació que es va fer l’11 de setembre  
de 2013
Tram. 311-00755/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34265 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– 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 una manifestació amb el  
lema «independència, socialisme i feminisme» en  
el Fossar de les Moreres de la ciutat de Barcelona, el 
passat 11 de setembre?

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 oralment en 
comissió sobre les actuacions per a identifi-
car els responsables de la crema de bande-
res al Fossar de les Moreres després d’una 
manifestació que es va fer l’11 de setembre 
de 2013
Tram. 311-00756/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34266 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– 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 fina-
litzar una manifestació amb el lema «independència, 
socialisme i feminisme» en el Fossar de les Moreres 
de la ciutat de Barcelona, el passat 11 de setembre?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació dels respon-
sables de la crema de banderes al Fossar de 
les Moreres després d’una manifestació que 
es va fer l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00757/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34267 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– S’han identificat als 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 pro-
duir al finalitzar una manifestació amb el lema «in-
dependència, socialisme i feminisme» en el Fossar  
de les Moreres de la ciutat de Barcelona, el passat 11 de  
setembre?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
a evitar la crema de banderes l’11 de setem-
bre de 2013
Tram. 311-00758/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34268 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions va preveure el Departament d’In-
terior per evitar la crema de banderes oficials i de la 
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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del dispositiu de se-
guretat que es va organitzar per a cobrir la 
Via Catalana
Tram. 311-00759/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34269 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació del col·lectiu 
Mossos per la Independència en la Via Ca-
talana
Tram. 311-00760/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34270 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin van ser el dispositiu i quantes hores de treball 
es compensaran als agents dels Mossos d’Esquadra 

per la prestació del servei a la Via Catalana per la In-
dependència?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús pels membres del col-
lectiu Mossos per la Independència que van 
participar en la Via Catalana d’elements que 
els identificaven com a mossos d’esquadra
Tram. 311-00761/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34271 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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 participants en 
l’anomenada Via Catalana per la Independència por-
taven algun element que els identificava com a Mossos 
d’Esquadra com la utilització parcial de l’escut?

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 oralment 
en comissió sobre les accions disciplinà-
ries previstes contra agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra per la utilització polí-
tica del Cos
Tram. 311-00762/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34272 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines accions disciplinàries té previst dur a terme 
el Cos dels Mossos d’Esquadra als agents per la utilit-
zació política del Cos i per la seva manca de neutralitat 
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 oralment en 
comissió sobre l’assumpció del cost de l’ai-
xecament de peatges a les autopistes amb 
motiu de la Via Catalana
Tram. 311-00763/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34273 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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 Catala-
na 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 oralment en 
comissió sobre les causes per les quals es 
va desallotjar la confluència del passeig de 
Gràcia amb la Gran Via de les Corts Catala-
nes, de Barcelona, l’11 de setembre de 2013
Tram. 311-00764/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34274 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manera com es va te-
nir coneixement de la presència d’un pa-
quet sospitós a Barcelona l’11 de setembre 
de 2013
Tram. 311-00765/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34275 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com és va tenir coneixement de la presència a la 
confluència de Passeig de Gràcia i Gran Via de la ciu-
tat de Barcelona d’un paquet que podia simular un ar-
tefacte?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presència i l’activitat de 
grups feixistes a Catalunya
Tram. 311-00766/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34802 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina és l’actuació del Departament d’Interior en 
relació a la presència i activitats de grups feixistes a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la constància de la pre-
sència dels grups Democracia Nacional, Nu-
do Patriota, Falange Española o España en 
Marcha
Tram. 311-00767/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34803 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Li consta al Departament d’Interior la presència a 
Catalunya dels grups Democracia Nacional, Nudo Pa-
triota, Falange Española o de la plataforma España en 
Marcha?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat que es come-
ti a Catalunya un acte violent com l’atac a la 
Delegació de la Generalitat a Madrid
Tram. 311-00768/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34804 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Considera el Govern que es podria reproduir a Cata-
lunya un acte violent de les mateixes característiques 
que l’atac a la Delegació de la Generalitat a Madrid?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la constància del actes vio-
lents comesos per grups feixistes, nazis, xe-
nòfobs o homòfobs
Tram. 311-00769/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34805 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Té constància el Govern dels actes violents que han 
anat cometent grups feixistes, neonazis, racistes o ho-
mòfobs a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la il·legalització de grups fei-
xistes o neonazis
Tram. 311-00770/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34806 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que caldria il·legalitzar els 
grups feixistes o neonazis?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la constància de col-

laboració entre Plataforma per Catalunya 
i grups violents feixistes, neonazis o ra-
cistes
Tram. 311-00771/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34807 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Té constància el Govern de relacions de col·laboració 
entre el grup Plataforma per Catalunya i grups vio-
lents feixistes, neonazis o racistes?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació dels respon-
sables de la crema d’una fotografia del rei en 
una manifestació a Mataró (Maresme) l’11 de 
setembre de 2013
Tram. 311-00772/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34817 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions han dut a terme el Departament 
d’Interior per identificar a les persones responsables 
de la crema d’una fotografia de S.M. Joan Carles I que 
van tenir lloc a Mataró durant la celebració d’una ma-
nifestació de caire independentista convocada per la 
CUP, Arran i COS, que va recórrer els carrers del cen-
tre durant el matí i migdia de la Diada?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació dels respon-
sables de la crema d’una bandera espanyola 
durant la celebració del «No n’hi ha prou» a 
Mataró (Maresme) el juliol del 2013
Tram. 311-00773/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34818 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions han dut a terme el Departament 
d’Interior per identificar a les persones responsables 
de la crema d’una bandera d’Espanya el passat 28 de 
juliol a Mataró durant la celebració del «No n’hi ha 
prou»?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el document «Recoma-
nacions de seguretat per als participants de 
l’acte Via Catalana de l’Onze de Setembre» 
elaborat pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00774/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34821 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Considera el Govern que el document «Recomana-
cions de seguretat per als participants de l’acte Via 
Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos 
de Mossos d’Esquadra tenia per objecte recordar els 
consells de seguretat o s’extralimitava en aquesta fina-
litat?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu del document «Reco-
manacions de seguretat per als participants 
de l’acte Via Catalana de l’Onze de Setem-
bre» elaborat pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00775/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34822 / Admissió a tràmit: Mesa  

de la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Considera el Govern que el document «Recomana-
cions de seguretat per als participants de l’acte Via 
Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de 
Mossos d’Esquadra tenia per objecte fixar com es te-
nien que col·locar els participants perquè sortissin bé 
en les fotografies?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el responsable d’elaborar 
el document «Recomanacions de seguretat 
per als participants de l’acte Via Catalana 
de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00776/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34823 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Qui va elaborar el document «Recomanacions de se-
guretat per als participants de l’acte Via Catalana de 
l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Es-
quadra?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els consells del document 
«Recomanacions de seguretat per als par-
ticipants de l’acte Via Catalana de l’Onze 
de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos 
d’Esquadra amb relació al reportatge foto-
gràfic de l’acte
Tram. 311-00777/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34824 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quines raons justifiquen que en el document «Reco-
manacions de seguretat per als participants de l’acte 
Via Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos 
de Mossos d’Esquadra es detallessin consells per què 
sortís be el reportatge fotogràfic de l’acte?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la referència a la posició 
dels participants de la Via Catalana per a és-
ser ben fotografiats amb relació a la segu-
retat que exposa el document «Recomana-
cions de seguretat per als participants de 
l’acte Via Catalana de l’Onze de Setembre» 
elaborat pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00778/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34825 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines raons de seguretat justificaven fer referència 
a la posició dels participants per tal que fossin ben fo-
tografiats?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions que va dur 
a terme en conèixer el contingut del docu-
ment «Recomanacions de seguretat per als 
participants de l’acte Via Catalana de l’Onze 
de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-00779/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34826 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions va dur a terme el Govern quan va 
conèixer que en el document «Recomanacions de se-
guretat per als participants de l’acte Via Catalana de 
l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Es-
quadra s’incorporaven consells de com s’havien de fo-
tografiar els participants?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el vistiplau del conseller 
d’Interior al document «Recomanacions de 
seguretat per als participants de l’acte Via 
Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat 
pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00780/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34827 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Va donar el conseller d’Interior el vistiplau a l’apar-
tat del document «Recomanacions de seguretat per als 
participants de l’acte Via Catalana de l’Onze de Se-
tembre» destinat a donar consell de com s’havien de 
fotografiar els participants?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el responsable de donar el 
vistiplau del document «Recomanacions de 
seguretat per als participants de l’acte Via 
Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat 
pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00781/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34828 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin responsable del Departament d’Interior va do-
nar el vistiplau al document «Recomanacions de se-
guretat per als participants de l’acte Via Catalana de 
l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Es-
quadra?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el trasllat de l’acord relatiu 
al sistema de distribució de torns de servei 
a què fa referència la Resolució 45/X, sobre 
els torns de servei i les armilles antibales 
dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00782/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35769 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina sessió del Consell de la Policia el Depar-
tament d’Interior ha donat trasllat de l’acord del Parla-
ment sobre el sistema de distribució de torns de servei 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra que es re-
cull en la Resolució 45/X del Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la signatura del conveni entre l’Institut de 
Diagnòstic per la Imatge i l’Institut Català de la 
Salut per a la cessió de la gestió dels serveis 
de radiodiagnòstic
Tram. 314-09354/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 34550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta les preguntes següents, 
per tal que li sigui contestades amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– Quan es firmarà el conveni entre l’IDI (Institut de 
Diagnòstic per la Imatge) i l’ICS (Institut Català de la 
Salut) per cedir al primer la gestió dels serveis de radio-
diagnòstic del segon?

– Quin mètode s’ha seguit per licitar aquesta gestió de 
serveis?

– Quin calendari de terminis es seguirà?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les lleis homòfobes i les agressions a 
homosexuals a Rússia
Tram. 314-09355/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 34642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina és la posició oficial del Govern de la Genera-
litat de Catalunya davant l’existència de lleis homòfo-
bes i les agressions i assassinats de joves homosexuals 
a Rússia.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa de prevenció d’incendis 
forestals transfronterers a l’Albera i cap de 
Creus amb relació a l’incendi de l’Alt Empor-
dà del juliol del 2012
Tram. 314-09356/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34786 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

A rel del gran incendi forestal de l’Alt Empordà que 
va tenir lloc el juliol de 2012 i que va cremar prop de 
10.000 hectàrees, el Govern de Catalunya està desen-
volupant amb caràcter prioritari l’execució de determi-
nades actuacions incloses al PRINCALB, el progra-
ma de prevenció d’incendis forestals transfronterers a 
l’Albera i Cap de Creus, així com de la seva informa-
ció als propietaris afectats.

1. Quin és el ritme d’execució de les actuacions inclo-
ses al PRINCALB que està desenvolupant el Govern 
a la zona de l’Albera (Alt Empordà) afectada pel gran 
incendi forestal del juliol de 2012?

2. De quina forma i amb quins criteris s’han prioritzat 
les actuacions planificades?

3. Quines garanties es demana a les empreses adjudi-
catàries dels treballs per assegurar que la feina a rea-
litzar serà respectuosa donat que treballen en zones de 
valor mediambiental i paisatgístic?

4. Quines mesures de seguiment s’han impulsat per 
assegurar que les actuacions són respectuoses amb el 
medi ambient?

5. S’ha informat els titulars dels espais públics i pri-
vats afectats per les actuacions del PRINCALB? Si és 
així, amb quina anticipació i a través de quins canals?

6. Té constància, el Departament, d’haver informat 
correctament totes les persones propietàries afecta-
des per alguna actuació d’aquest projecte? S’han trobat 
amb alguna dificultat a l’hora d’informar sobre aques-
tes actuacions?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presència i l’activitat de grups fei-
xistes a Catalunya
Tram. 314-09357/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és l’actuació del Departament d’Interior en 
relació a la presència i activitats de grups feixistes a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constància de la presència dels 
grups Democracia Nacional, Nudo Patriota, 
Falange Española o España en Marcha
Tram. 314-09358/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Li consta al Departament d’Interior la presència a 
Catalunya dels grups Democracia Nacional, Nudo 

Patriota, Falange Española o de la plataforma España 
en Marcha?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat que es cometi a Catalu-
nya un acte violent com l’atac a la Delegació 
de la Generalitat a Madrid
Tram. 314-09359/10

Formulació

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera el Govern que es podria reproduir a Cata-
lunya un acte violent de les mateixes característiques 
que l’atac a la Delegació de la Generalitat a Madrid?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constància dels actes violents co-
mesos per grups feixistes, nazis, xenòfobs 
o homòfobs
Tram. 314-09360/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34799 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té constància el Governs dels actes violents que han 
anat cometent grups feixistes, neonazis, racistes o ho-
mòfobs a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la il·legalització de grups feixistes o 
neonazis
Tram. 314-09361/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34800 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera el Govern que caldria il·legalitzar els 
grups feixistes o neonazis?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constància de col·laboració entre 
Plataforma per Catalunya i grups violents 
feixistes, neonazis o racistes
Tram. 314-09362/10

Formulació

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 34801 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té constància el Govern de relacions de col·laboració 
entre el grup Plataforma per Catalunya i grups vio-
lents feixistes, neonazis o racistes?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la identificació dels responsables de 
la crema d’una fotografia del rei en una ma-
nifestació a Mataró (Maresme) l’11 de se-
tembre de 2013
Tram. 314-09363/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34813 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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:

– Quines actuacions han dut a terme el Departament 
d’Interior per identificar a les persones responsables 
de la crema d’una fotografia de S.M. Joan Carles I que 
van tenir lloc a Mataró durant la celebració d’una ma-
nifestació de caire independentista convocada per la 
CUP, Arran i COS, que va recórrer els carrers del cen-
tre durant el matí i migdia de la Diada?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la identificació dels responsables de la 
crema d’una bandera espanyola durant la ce-
lebració del «No n’hi ha prou» a Mataró (Ma-
resme) el juliol del 2013
Tram. 314-09364/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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:

– Quines actuacions han dut a terme el Departament 
d’Interior per identificar a les persones responsables 
de la crema d’una bandera d’Espanya el passat 28 de 
juliol a Mataró durant la celebració del «No n’hi ha 
prou»?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el document «Recomanacions de se-
guretat per als participants de l’acte Via Ca-
talana de l’Onze de Setembre» elaborat pel 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-09365/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 34829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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:

– Considera el Govern que el document «Recomanaci-
ons de seguretat per als participants de l’acte Via Cata-
lana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de Mos-
sos d’Esquadra tenia per objecte recordar els consells 
de seguretat o s’extralimitava en aquesta finalitat?

– Considera el Govern que el document «Recomana-
cions de seguretat per als participants de l’acte Via 
Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de 
Mossos d’Esquadra tenia per objecte fixar com es te-
nien que col·locar els participants perquè sortissin bé 
en les fotografies?

– Qui va elaborar el document «Recomanacions de se-
guretat per als participants de l’acte Via Catalana de 
l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Es-
quadra?

– Quines raons justifiquen que en el document «Reco-
manacions de seguretat per als participants de l’acte 
Via Catalana de l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos 
de Mossos d’Esquadra es detallessin consells per què 
sortís be el reportatge fotogràfic de l’acte?
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– Quines raons de seguretat justificaven fer referència 
a la posició dels participants per tal que fossin ben fo-
tografiats?

– Quines actuacions va dur a terme el Govern quan va 
conèixer que en el document «Recomanacions de se-
guretat per als participants de l’acte Via Catalana de 
l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Es-
quadra s’incorporaven consells de com s’havien de fo-
tografiar els participants?

– Va donar el conseller d’Interior el vistiplau a l’apar-
tat del document «Recomanacions de seguretat per als 
participants de l’acte Via Catalana de l’Onze de Se-
tembre» destinat a donar consell de com s’havien de 
fotografiar els participants?

– Quin responsable del Departament d’Interior va do-
nar el vistiplau al document «Recomanacions de se-
guretat per als participants de l’acte Via Catalana de 
l’Onze de Setembre» elaborat pel Cos de Mossos d’Es-
quadra?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del termini que fixa la 
Resolució 281/X, sobre el soterrament de les 
vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 314-09366/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, 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.

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

– Mantindrà el Govern el termini establert a la Reso-
lució 281/X, sobre el soterrament de les vies del tren a 
Sant Feliu de Llobregat?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la pròrroga dels pressu-
postos de la Generalitat del 2012 en el com-
pliment de la Resolució 281/X, sobre el so-
terrament de les vies del tren a Sant Feliu de 
Llobregat
Tram. 314-09367/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, 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.

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

– 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 termi-
ni de l’actuació mandatada a la Resolució 281/X, so-
bre el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de 
Llobregat?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mediació entre els sindicats i la pa-
tronal amb relació al conflicte laboral del 
sector del transport sanitari públic
Tram. 314-09368/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Núria Segú Ferré, 
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.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari:

– Quines són les accions de mediació dutes a terme i 
en curs durant el passat mes d’agost per part dels De-
partaments de Salut i Empresa i Ocupació amb sindi-
cats i patronal, en relació al conflicte laboral del sector 
del transport sanitari públic derivat de les reduccions 
pressupostàries?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el pressupost destinat al Sistema 
d’Emergències Mèdiques i al transport sani-
tari urgent i programat
Tram. 314-09369/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Núria Segú Ferré, 
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 pressupost destinat a emergències sani-
tàries (SEMSA), transport sanitari urgent i programat 
per l’any 2013 comparat amb els darrers set anys?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ambulàncies d’atenció i 
de transport sanitari urgent i programat
Tram. 314-09370/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Núria Segú Ferré, 
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 d’ambulàncies d’atenció, trans-
port sanitari urgent i programat a 5 agost de 2013 
comparat amb els darrers set anys i quines són les pre-
visions per octubre d’enguany i gener de 2014?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’activitat del transport sanitari programat
Tram. 314-09371/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Núria Segú Ferré, 
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:

– Quina és l’activitat de transport sanitari programat 
de l’any 2012 i del primer semestre de 2013 compa-
rat amb els darrers set anys?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques i del transport 
sanitari
Tram. 314-09372/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, 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 treballadors del servei d’emer-
gències (SEMSA) i transport sanitari a 31 d’agost del 
2013 comparat amb els darrers set anys?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball del trans-
port sanitari urgent i programat que es per-
dran per la reducció pressupostària i la bai-
xada d’activitat
Tram. 314-09373/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Confirma el Departament de Salut que s’han perdut 
i es perdran entorn a 1.000 llocs de treball en el trans-

port sanitari urgent i programat degut a la reducció 
pressupostària i baixada d’activitat?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rebaixa salarial dels treballadors del 
transport sanitari
Tram. 314-09374/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Confirma el Departament de Salut la rebaixa salarial 
entorn el 20% dels treballadors del transport sanitari?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de les accions dels 
piquets en el conflicte del sector del trans-
port sanitari
Tram. 314-09375/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
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güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines són les conseqüències de les accions de pi-
quets en el conflicte del sector del transport sanitari en 
pèrdues de nombre de vehicles ambulàncies, retards 
serveis...?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la falta d’ambulàncies a Tarragona du-
rant la festa de Sant Magí
Tram. 314-09376/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quines són les conclusions del Departament de Sa-
lut-SEM en relació a la falta d’ambulàncies disponi-
bles que va motivar la suspensió de l’actuació castelle-
ra per la Festa de Sant Magí de Tarragona ciutat?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i Ibarz, Marina Geli i 
Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ambulàncies de transport 
vital avançat i bàsic a Tarragona
Tram. 314-09377/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’ambulàncies de transport vital 
avançat i bàsic a la ciutat de Tarragona a 20 d’agost del 
2013 comparat amb darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i Ibarz, Marina Geli i 
Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps de resposta dels serveis 
d’atenció a l’emergència amb transport vital 
avançat a Tarragona
Tram. 314-09378/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps de resposta de cada servei d’atenció 
a l’emergència amb transport vital avançat a la ciutat 
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de Tarragona durant l’any 2013 comparat amb els dar-
rers cinc anys?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i Ibarz, Marina Geli i 
Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ambulàncies de transport 
vital avançat i bàsic a la regió sanitària del 
Camp de Tarragona
Tram. 314-09379/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’ambulàncies de transport vi-
tal avançat i bàsic a la Regió sanitària del Camp de 
Tarragona a 20 d’agost del 2013 comparat amb darrers 
cinc anys?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i Ibarz, Marina Geli i 
Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps de resposta dels serveis 
d’atenció a l’emergència amb transport vi-
tal avançat a la regió sanitària del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-09380/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps de resposta de cada servei d’aten-
ció a l’emergència amb transport vital avançat a la Re-
gió sanitària del Camp de Tarragona durant l’any 2013 
comparat amb els darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i Ibarz, Marina Geli i 
Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques activats per a atendre els fe-
rits de la Diada Castellera de Sant Magí, a 
Tarragona
Tram. 314-09381/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Quins efectius del SEM han estat activats i han pres-
tat servei per atendre als ferits de la Diada Castellera 
de Sant Magí a la ciutat de Tarragona? A quins cen-
tres de salut han traslladat els ferits? Quina duració ha 
tingut cadascun dels serveis realitzats?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté i Ibarz, Marina Geli i 
Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del Parc de Bombers de 
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-09382/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la plantilla actual del Parc de Bombers de 
Terrassa?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de bombers voluntaris i fo-
restals de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-09383/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableixen els articles 

141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la plantilla actual de Bombers Voluntaris 
i Forestals que disposem a Terrassa i el seu entorn en 
època forestal?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos materials dels bombers 
de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-09384/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socia lista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins recursos materials disposen els Bombers de 
Terrassa per a l’extinció d’incendis i rescat de per-
sones?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la normativa de pro-
tecció dels drets dels infants amb relació a 
l’emissió d’un reportatge a l’Info K
Tram. 314-09385/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Considera el Govern que el reportatge emès a l’in-
formatiu Info K sobre la participació dels infants a la 
Via Catalana del proppassat Onze de Setembre com-
pleix la normativa vigent respecte de la protecció dels 
drets dels infants, i específicament la Llei 7/2010, de 
31 de març, general de la comunicació audiovisual i 
el Codi d’Autoregulació de Continguts Televisius i In-
fància?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reportatge de l’Info K relatiu a la 
participació dels infants a la Via Catalana
Tram. 314-09386/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34857 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Govern del reportatge aparegut 
a l’informatiu infantil/juvenil Info K sobre la partici-

pació dels infants catalans a la Via Catalana del prop-
passat Onze de Setembre?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cerca d’alternatives per al tracta-
ment de purins i la producció energètica
Tram. 314-09387/10

Formulació
Marta Rovira i vergés, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 35332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, diputada, Dionís Guiteras i 
Rubio, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern de la Generalitat buscar alternatives, 
conjuntament amb la pagesia catalana, i especialment 
en les zones d’alta vulnerabilitat, per al tractament de 
purins i la producció energètica?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes davant la situa-
ció de les plantes de tractament de dejecci-
ons ramaderes
Tram. 314-09388/10

Formulació
Marta Rovira i vergés, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 35333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, diputada, Dionís Guiteras i 
Rubio, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les intencions del Govern de la Generali-
tat davant de la situació de les plantes de tractament de 
dejeccions ramaderes, com per exemple les situades a 
Osona o a les Garrigues?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Dionís Guiteras i Rubio
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la compra o el contracte 
del Servei Català de la Salut amb els hos-
pitals d’aguts del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya del 2010 
ençà
Tram. 314-09389/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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 ha estat l’evolució en el període 2010-2013 de 
la compra o contracte del CatSalut a cada un dels hos-
pitals d’aguts del Siscat?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de reordenació assisten-
cial territorial per a cada sector sanitari per 
al 2013 i el 2014
Tram. 314-09390/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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 la proposta de RAT (Reordenació Assis-
tencial Territorial) per cada sector sanitari, especifi-
cant els canvis de fluxos, quanties i activitat més im-
portants a cada Hospital d’aguts del Siscat, pels anys 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compra d’activitat o el contracte 
del Servei Català de la Salut amb l’Hospi-
tal Clínic i l’Hospital Sagrat Cor, de Barce-
lona
Tram. 314-09391/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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 la compra d’activitat o contracte del CatSa-
lut per l’Hospital Clínic pels anys 2013 - 2014 i quina, 
pels mateixos anys, per l’Hospital Sagrat Cor?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució de llits d’aguts i de sa-
les d’operacions operatius en data de l’1 
d’abril, 1 d’agost i 1 de setembre del 2010 
ençà
Tram. 314-09392/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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 ha estat l’evolució de llits d’aguts i quiròfans 
operatius entre 2010 i 2013 a 1 d’abril, 1 d’agost i 1 de 
setembre de cada any?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un incident ocorregut al centre peni-
tenciari Lledoners al setembre del 2013
Tram. 314-09393/10

Formulació
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 35692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1. En què va consistir el incident que es va produir el 
fi de setmana del 7 i 8 de setembre de 2013 al centre 
penitenciari de Lledoners, entre un intern i dos fun-
cionaris de serveis penitenciaris, i quin va ser el ori-
gen del incident?

2. Quines lesions es van produir i a quantes persones 
van afectar, com a conseqüència del incident que es va 
produir el fi de setmana del 7 i 8 de setembre al centre 
penitenciari de Lledoners, entre un intern i dos funcio-
naris de serveis penitenciaris?

3. Quan personal de serveis penitenciaris estaven pre-
sents al centre penitenciari de Lledoners, en els dife-
rents torns del fi de setmana del 7 i 8 de setembre de 
2013, i quants concretament en el moment en que es 
va produir l’incident que va afectar a dos funcionaris?

4. Quina era la ratio de presos per cada funcionari de 
serveis penitenciaris al centre penitenciari de Lledo-
ners, en els diferents torns del fi de setmana del 7 i 8 
de setembre de 2013, i quina era la ratio, concretament 
en el moment en que es va produir l’incident que va 
afectar a dos funcionaris?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes a interins de 
la borsa d’interins de serveis penitenciaris 
entre juny i setembre
Tram. 314-09394/10

Formulació
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 35693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants interins de la borsa d’interins cessats de ser-
veis penitenciaris s’han contractat durant els mesos de 
juny a setembre de 2013, per fer substitucions, vacants, 
etc?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el respecte a l’antiguitat en la contrac-
tació d’interins de la borsa d’interins de ser-
veis penitenciaris entre juny i setembre
Tram. 314-09395/10

Formulació
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 35694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– S’han respectat les antiguitats en la borsa d’interins 
cessats a l’hora de contractar les substitucions i va-
cants de serveis penitenciaris durant els mesos de juny 
a setembre de 2013?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de contractes a interins de 
la borsa d’interins de serveis penitenciaris 
el 2013
Tram. 314-09396/10

Formulació
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 35695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la previsió de contractacions temporals o 
permanents d’interins fins a finals del present exercici 
2013?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de crear places de perso-
nal de serveis penitenciaris per al 2014
Tram. 314-09397/10

Formulació
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 35696 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Preveu el Govern crear noves places de treballadors 
de serveis penitenciaris, en les diverses modalitats, 
durant l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de places de personal de 
serveis penitenciaris necessàries per l’ober-
tura de dos centres penitenciaris el 2014
Tram. 314-09398/10

Formulació
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 35697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes noves places de personal de serveis peniten-
ciaris preveu el Govern que necessitarà cobrir durant 
l’exercici 2014, com a conseqüència de l’anunciada 

apertura del centre penitenciari del Puig de les Basses 
a Figueres i del centre del Catllar a Tarragona?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de places de serveis pe-
nitenciaris que caldrà cobrir amb personal 
interí per l’obertura de dos centres peniten-
ciaris el 2014
Tram. 314-09399/10

Formulació
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 35698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes places de personal de serveis penitenciaris 
preveu el Govern que s’hauran de cobrir amb perso-
nal interí durant l’exercici 2014 com a conseqüència de 
l’anunciada apertura del centre penitenciari del Puig 
de les Basses a Figueres i del centre del Catllar a Tar-
ragona?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins de serveis peni-
tenciaris contractats durant l’estiu que con-
tinuaran treballant
Tram. 314-09400/10

Formulació
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 35699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants dels interins de serveis penitenciaris contrac-
tats durant la temporada d’estiu del 2013 seran cessats 
i quants podran continuar prestant servei?

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de les retallades als cen-
tres hospitalaris de la regió sanitària de Gi-
rona del 2010 ençà
Tram. 314-09401/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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:

– Quins són els efectes de les retallades entre 2010 i 
2013 a cada centre hospitalari de la Regió sanitària de 
Girona i quin és el detall de la reordenació assisten-
cial territorial –RAT– (pressupost, contracte CatSalut, 

llits, quiròfans, plantilla equivalent, activitat total, ac-
tivitat mèdica d’ingrés i quirúrgica amb ingrés, CMA 
o cirurgia menor ambulatòria, especialitats –concre-
tant nombre de professionals–, urgències...)?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de salut equipats amb 
ecògraf Doppler per a patologia vascular
Tram. 314-09402/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35718 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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:

– Quins són els Centres de Salut de Catalunya en què 
els metges de família disposen d’ecògraf, doppler per 
patologia vascular perifèrica i carotídea?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la generalització del cribratge d’ecò-
graf Doppler de caròtida a la població de 
risc
Tram. 314-09403/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35719 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

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

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

– Quina és l’avaluació de l’Agència d’Avaluació i 
Qualitat Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per gene-
ralitzar el screening de doppler de caròtida a la pobla-
ció de risc, i quin és el nivell de consens i implemen-
tació mundial comparat i a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

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 re-
portatge de l’Info K relatiu a la participació 
dels infants a la Via Catalana
Tram. 325-00066/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Consell de Govern de la CCMA  
del reportatge aparegut a l’informatiu infantil/juvenil 
Info K sobre la participació dels infants catalans a la 
Via Catalana del proppassat Onze de Setembre?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre per escrit sobre els contin-
guts de l’Info K
Tram. 326-00001/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al Director de Te-
levisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta per escrit.

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

– Quin és el càrrec directiu i quin és el responsable 
dins l’organigrama dels serveis informatius encarre-
gats de vetllar pels continguts emesos habitualment en 
l’informatiu Info K?

– Quin procediment de selecció, producció i edició de 
notícies segueix una peça informativa que ha de ser 
emesa a l’Info K? Es fa un tractament diferenciat de 
les peces amb possible contingut polític/ideològic?

– En quin moment es va prendre la decisió de preparar 
una peça informativa sobre la presència d’infants a la 
Via Catalana del proppassat 11 de setembre en aquest 
informatiu? Quines directrius es van donar als redac-
tors respecte de l’enfoc i el tractament de la peça?

– Quin mecanisme existeix per tractar i resoldre els 
dubtes d’adequació dels continguts emesos respecte 
de les diferents normatives en vigor de protecció dels 
drets dels infants? Es va activar aquest mecanisme en 
el cas que ens ocupa?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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	Tram. 311-00769/10
	Anunci
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