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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions i l’import recaptat per infringir la legis-
lació sobre manifestacions i concentracions del 2008 ençà
Tram. 314-03434/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la retallada en dues convocatòries d’ajuts del De-
partament de Benestar Social i Família
Tram. 314-03537/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla integral de suport a les famílies
Tram. 314-03539/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels treballs del Pla integral de suport a les famílies
Tram. 314-03540/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària prevista per al Pla integral de suport 
a les famílies
Tram. 314-03541/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos amb què preveu mantenir la Cartera de ser-
veis socials
Tram. 314-03543/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’e xistència d’estudis relatius al copagament dels serveis 
socials
Tram. 314-03544/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps d’espera mitjà per a la revisió del grau de depen-
dència
Tram. 314-03548/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera mitjà per a l’obtenció del certificat de disca-
pacitat
Tram. 314-03549/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a deixar de fer les avaluacions de dependència a 
les empreses públiques de salut
Tram. 314-03551/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució i el cost des del desplegament de la Llei de la de-
pendència
Tram. 314-03552/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones encarregades de fer les valoracions de depen-
dència
Tram. 314-03553/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra que 
estan imputats
Tram. 314-03589/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de la informació de la Catalunya Nord per Televi-
sió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 314-03599/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a atendre les denúncies pre-
sentades per persones que no coneguin cap de les llengües 
oficials
Tram. 314-03600/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-03606/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat) el 2010
Tram. 314-03607/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a establir els efectius de guàrdia als parcs de 
bombers
Tram. 314-03608/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de bombers de guàrdia del Parc de Bombers de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-03609/10
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles del Parc de Bombers de Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-03610/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empitjorament de la disponibilitat de mitjans materials dels 
mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 314-03622/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
igualtat de drets de les persones que viuen a Catalunya amb 
independència de llur llengua
Tram. 314-03623/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
discriminació a les comissaries dels Mossos d’Esquadra en 
l’atenció a les persones que no parlen ni català ni castellà
Tram. 314-03624/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imatge dels Mossos d’Esquadra que tindran els ciutadans 
estrangers que presentin denúncies
Tram. 314-03627/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alternatives més barates a la subcontractació d’un servei 
d’interpretació a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03628/10
Resposta del Govern p. 21

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de diferents lleis, impostos i gravàmens
Tram. 314-03639/10 a 314-03663/10
Resposta conjunta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de suggeriments, agraïments i queixes als 
Mossos d’Esquadra a Barcelona que es contesten abans 
de trenta dies
Tram. 314-03668/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els idiomes de les denúncies que es pre senten als Mossos 
d’Esquadra a Barcelona
Tram. 314-03669/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’atenció dels Mossos d’Esquadra de Barcelona 
a la gent gran i a les persones vulnerables o en situació de 
risc o desemparament
Tram. 314-03670/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà de resposta a suggeriments, agraïments i quei-
xes presentats als Mossos d’Esquadra de Barcelona
Tram. 314-03671/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera per a presentar una denúncia als Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona
Tram. 314-03672/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà de resposta dels Mossos d’Esquadra de Barce-
lona a fets urgents
Tram. 314-03673/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació d’una denúncia contra els Mossos d’Esquadra 
per haver irromput en el domicili d’un noi autista
Tram. 314-03674/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fet de tenir en compte la mobilitat dels ciclistes per a cons-
truir o modificar les infraestructures de mobilitat
Tram. 314-03675/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades pel Servei Català de Trànsit per l’in-
compliment de la normativa d’avançament de ciclistes a la 
carretera
Tram. 314-03676/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla estratègic de la bicicleta 2008-2012
Tram. 314-03679/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de crear un nou pla estratègic de la bicicleta
Tram. 314-03680/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’horari d’admissió d’usuaris amb bicicletes al servei de trens 
de rodalia
Tram. 314-03681/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat en què es troba l’Avantprojecte de xarxa bàsica de 
vies ciclistes
Tram. 314-03682/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
jornada de donació de sang organitzada pel Casal Tramun-
tana el 15 de juny de 2013
Tram. 314-03686/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
a l’Alt Camp
Tram. 314-07571/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
a la Conca de Barberà
Tram. 314-07572/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
al Baix Camp
Tram. 314-07573/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
al Tarragonès
Tram. 314-07574/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
al Baix Penedès
Tram. 314-07575/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades amb re-
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baixes del preu de l’aigua per haver acreditat una disca-
pacitat
Tram. 314-07576/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies de la Conca de Barberà beneficiades 
amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una dis-
capacitat
Tram. 314-07577/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies del Baix Camp beneficiades amb 
rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una disca-
pacitat
Tram. 314-07578/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies del Tarragonès beneficiades amb re-
baixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discap a -
citat
Tram. 314-07579/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies del Baix Penedès beneficiades amb 
rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una disca-
pacitat
Tram. 314-07580/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades amb re-
baixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família 
nombrosa
Tram. 314-07581/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies de la Conca de Barberà beneficiades 
amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de fa-
mília nombrosa
Tram. 314-07582/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies del Baix Camp beneficiades amb rebai-
xes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nom-
brosa
Tram. 314-07583/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies del Tarragonès beneficiades amb rebai-
xes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nom-
brosa
Tram. 314-07584/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies del Baix Penedès beneficiades amb 
rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família 
nombrosa
Tram. 314-07585/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de l’abocador de Solius (Baix Empordà) i la cons-
trucció d’una nova planta a la mateixa zona
Tram. 314-07590/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contaminació per nitrats
Tram. 314-07591/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a minimitzar els riscos de contaminació per ni-
trats per l’excés de purins
Tram. 314-07592/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a la posada en funcionament de la depurado-
ra d’aigües residuals de Benifallet (Baix Ebre)
Tram. 314-07634/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a la posada en funcionament de la depurado-
ra d’aigües residuals de Corbera d’Ebre (Terra Alta)
Tram. 314-07635/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de la nova estació d’autobusos de Girona
Tram. 314-07636/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de l’estació Rambla Just Oliveras en el Pla de millora 
d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de Ferrocarrils 
Metropolitans de Barcelona
Tram. 314-07679/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del calendari del Pla director d’infraestructures 
2011-2020 pel que fa a l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro
Tram. 314-07680/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció dels habitatges de protecció oficial del sector 
residencial del Gornal III, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-07690/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan desocupats al Baix Camp
Tram. 314-07691/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan desocupats al Priorat
Tram. 314-07692/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan desocupats al Tarragonès
Tram. 314-07693/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan desocupats al Baix Penedès
Tram. 314-07694/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan desocupats a l’Alt Camp
Tram. 314-07695/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan desocupats a la Conca de Barberà
Tram. 314-07696/10
Resposta del Govern p. 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan desocupats al Baix Camp
Tram. 314-07697/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan desocupats al Priorat
Tram. 314-07698/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan desocupats al Tarragonès
Tram. 314-07699/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan desocupats al Baix Penedès
Tram. 314-07700/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan desocupats a l’Alt Camp
Tram. 314-07701/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan desocupats a la Conca de Barberà
Tram. 314-07702/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció al Baix Camp
Tram. 314-07703/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció al Priorat
Tram. 314-07704/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció al Tarragonès
Tram. 314-07705/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció al Baix Penedès
Tram. 314-07706/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat per a vendre o llogar que 
estan en construcció a l’Alt Camp
Tram. 314-07707/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció a la Conca de Barberà
Tram. 314-07708/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
durada de les obres per al millorament dels accessos al coll 
de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07720/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del projecte de millorament dels accessos al coll de 
Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07721/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció a les al·legacions i observacions al projecte de mi-
llorament dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera 
i el Pallars Jussà
Tram. 314-07722/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació del projecte de millorament dels accessos del 
coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07723/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase en què es troba el projecte de millorament dels 
accessos al coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars 
Jussà
Tram. 314-07724/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data per a la licitació de les obres del projecte de millora-
ment dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera i el 
Pallars Jussà
Tram. 314-07725/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació de les obres d’arranjament de la carre-
tera C-1412a
Tram. 314-07726/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament del centre de recuperació de fauna salvatge dels 
Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 314-07803/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de danys en els conreus de Puigverd de Lleida 
(Segrià) per les pedregades del 8 de juny de 2013
Tram. 314-07814/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de les xarxes de protecció contra la pedra en 
els conreus
Tram. 314-07815/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a resoldre les sol·licituds de la convocatòria dels 
plans de millora del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-07819/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les hectàrees d’arrossars del delta de l’Ebre afectades pel 
caragol maçana
Tram. 314-07823/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hectàrees de terreny del delta de l’Ebre afectades pel cara-
gol maçana
Tram. 314-07824/10
Resposta del Govern p. 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de creixement i afectació de la plaga del caragol 
maçana al delta de l’Ebre per al 2014 i el 2015
Tram. 314-07825/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de creixement i afectació de la plaga del caragol 
maçana al delta de l’Ebre per al període 2013-2018
Tram. 314-07826/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de creixement i afectació de la plaga del caragol 
maçana al delta de l’Ebre per al període 2013-2023
Tram. 314-07827/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hectàrees del delta de l’Ebre tractades amb sapo-
nines per a fer front al caragol maçana
Tram. 314-07828/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’atorgar ajuts, compensacions econòmiques o be-
neficis fiscals als productors del delta de l’Ebre afectats pel 
caragol maçana
Tram. 314-07829/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts, les compensacions econòmiques o els beneficis fis-
cals que s’atorgaran als productors del delta de l’Ebre afec-
tats pel caragol maçana
Tram. 314-07830/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer rotació de conreus als arrossars del delta de 
l’Ebre per a fer front al caragol maçana
Tram. 314-07831/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de dur a terme noves mesures al delta de l’Ebre per 
a lluitar contra el caragol maçana
Tram. 314-07832/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures que es duen a terme al delta de l’Ebre per a fer front 
al caragol maçana
Tram. 314-07833/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió pressupostària del 2014 per a fer front al caragol 
maçana al delta de l’Ebre
Tram. 314-07835/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme al delta de l’Ebre per a lluitar contra 
el caragol maçana el 2011 i el 2012
Tram. 314-07836/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han ingressat en centres peniten-
ciaris de Barcelona el 2013
Tram. 314-08094/10
Resposta del Govern p. 45

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’opinió del conseller d’Economia i Coneixement 
amb relació al comunicat de l’Ajuntament de Salou sobre les 
inversions a Port Aventura i a BCN World
Tram. 311-00720/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reactivació del Consorci Recreatiu i Turístic
Tram. 311-00721/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assignació capitativa als sectors sanitaris, Aran, 
Barcelona i les quatre àrees, del 2013 i en comparació amb 
el període 2010-2012
Tram. 311-00785/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la distribució pressupostària del sector sanitari el 
2013 i en comparació des del 2003
Tram. 311-00786/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per al cobrament d’alguns serveis 
sanitaris a persones residents a Catalunya i la facturació del 
2012 i el 2013
Tram. 311-00787/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a retornar o no cobrar els 
copagaments imposats pel Govern de l’Estat a la medicació 
hospitalària de dispensació ambulatòria a partir de l’1 d’oc-
tubre de 2013
Tram. 311-00788/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la proposta de sectors sanitaris a Catalunya i a Barcelo-
na per al 2013 i el 2014
Tram. 311-00789/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la proposta de treball en xarxa en cada sector en-
tre proveïdors sanitaris
Tram. 311-00790/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dotació pressupostària de cada regió sanitària 
per al 2013 i en comparació amb el període 2010-2012
Tram. 311-00791/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model per a assignar recursos de salut pública i 
assistencials aplicat el 2013 i el previst per al 2014
Tram. 311-00792/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les llistes d’espera per a cirurgia, proves com-
plementàries i diagnòstics als mesos de juny del 2010 
al 2013
Tram. 311-00793/10
Anunci p. 49
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el pressupost del Departament de Salut per al 
2013 en comparació amb el consolidat i el liquidat del 2012
Tram. 311-00794/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els salaris dels professionals de l’Institut Ca-
talà de la Salut i del sector sanitari concertat previstos 
per al 2014 i la comparació amb els salaris mitjans del 
2006 ençà
Tram. 311-00795/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de professionals directes de l’Institut 
Català de la Salut i del sector sanitari concertat del 2013 i en 
comparació amb el període 2010-2012
Tram. 311-00796/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la despesa per càpita del Departament de Salut als mesos 
de setembre del 2003 al 2013 en comparació amb la resta de co-
munitats autònomes i estats de la Unió Europea
Tram. 311-00797/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució en el període 2010-2013 de la compra o 
dels contractes del Servei Català de la Salut a cada hospital 
de malalts aguts del Siscat
Tram. 311-00798/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la proposta de reordenació assistencial terri-
torial dels hospitals de malalts aguts del Siscat per al 2013 
i el 2014
Tram. 311-00799/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compra d’activitat o els contractes del Servei 
Català de la Salut amb l’Hospital Clínic i l’Hospital Sagrat 
Cor, de Barcelona, per al període 2013-2014
Tram. 311-00800/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-00801/10
Anunci p. 51

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
lesions per apunyalament i per arma de foc que van patir dos 
mossos d’esquadra al juliol del 2013
Tram. 314-09404/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seguretat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Tor-
tosa (Baix Ebre) i sobre l’intent d’atemptat que va patir
Tram. 314-09405/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a Girona l’1 de ju-
liol de 2012, l’1 de gener de 2013 i l’1 de setembre de 2013
Tram. 314-09406/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
potenciació de les unitats dels Mossos d’Esquadra especia-

litzades en la lluita contra la corrupció, el frau urbanístic i el 
blanqueig de capital
Tram. 314-09407/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, 
de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09408/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ferits del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de 
Barcelona, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09409/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció als passatgers pel xoc de dos trens de rodalia a 
l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09410/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als usuaris per la situació generada pel xoc de 
dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 
de setembre de 2013
Tram. 314-09411/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
restabliment del servei després del xoc de dos trens de ro-
dalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setem-
bre de 2013
Tram. 314-09412/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat dels usuaris a llurs destinacions després del xoc de 
dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 
de setembre de 2013
Tram. 314-09413/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris afectats per l’aturada del servei després 
del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Bar-
celona, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09414/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
procediments per a aclarir els fets després del xoc de dos 
trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de 
setembre de 2013
Tram. 314-09415/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de 
Barcelona, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09416/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforç de la informació als usuaris de les línies afectades pel 
xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelo-
na, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09417/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols d’actuació de Renfe en situacions com el xoc de 
dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, del 
20 de setembre de 2013
Tram. 314-09418/10
Formulació p. 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’informació del Govern en situacions com el xoc 
de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, 
del 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09419/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva responsabilitat en situacions com el xoc de dos trens 
de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, del 20 de se-
tembre de 2013
Tram. 314-09420/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Govern per a resoldre la situació creada pel 
xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelo-
na, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09421/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
saturació de les freqüències de pas en el servei de rodalia
Tram. 314-09422/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
garantia de la seguretat de la xarxa de rodalia
Tram. 314-09423/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació de bombers del parc de bombers de Reus (Baix 
Camp) en el moment de rebre l’avís d’un incendi en un habi-
tatge el 21 de setembre de 2013
Tram. 314-09424/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers del parc de bombers de Reus que van 
anar a apagar un foc agrícola a Maspujols (Baix Camp) el 21 
de setembre de 2013
Tram. 314-09425/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades per robatoris d’aparells 
electrònics entre juliol i setembre del 2013
Tram. 314-09426/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
robatoris d’aparells electrònics que han afectat a joves d’en-
tre catorze i vint anys
Tram. 314-09427/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de robatoris d’aparells electrònics que s’han produït 
en establiments d’oci i en actes i concerts públics
Tram. 314-09428/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als joves amb relació al robatori d’aparells elec-
trònics en establiments d’oci i en actes i concerts públics
Tram. 314-09429/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a identificar els autors dels robatoris d’aparells 
electrònics i sobre el nombre de mesures preses entre juliol 
i setembre del 2013
Tram. 314-09430/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’alguna xarxa de tràfic d’aparells electrònics
Tram. 314-09431/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de diners del Consorci del Teatre Fortuny a l’es-
cola de circ de Reus
Tram. 314-09432/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la plantilla del Consorci de Normalització 
Lingüística
Tram. 314-09433/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost del 2013 del Consorci de Normalització Lin-
güística
Tram. 314-09434/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures del Consorci de Normalització Lingüística per a 
afrontar la disminució de recursos provinents dels ens locals
Tram. 314-09435/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures del Consorci de Normalització Lingüística per 
a compensar les aportacions que deixin de fer els ajunta-
ments
Tram. 314-09436/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de cursos programats pel Consorci de Normalitza-
ció Lingüística del 2010 ençà
Tram. 314-09437/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació de torrents i aqüífers d’Osona per purins
Tram. 314-09438/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
microsismes i les taques fosques que s’han detectat davant 
la costa d’Alcanar (Montsià)
Tram. 314-09439/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes inclosos en el Pla Inserjoves 2013
Tram. 314-09440/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària per als programes del Pla Inserjoves 
2013 i la previsió per al 2014
Tram. 314-09441/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació pressupostària a la formació en el Pla Inserjoves 
2013 i la previsió per al 2014
Tram. 314-09442/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària per a l’ocupació directa en el Pla In-
serjoves 2013 i la previsió per al 2014
Tram. 314-09443/10
Formulació p. 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes en el Pla Inserjoves 2013
Tram. 314-09444/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la procedència dels fons per al finançament del Pla Inser-
joves 2013
Tram. 314-09445/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del Pla Inserjoves 2013 finançades per la Conferèn-
cia Sectorial d’Ocupació 2013
Tram. 314-09446/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del Pla Inserjoves 2013 finançades pel Fons social 
europeu
Tram. 314-09447/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del Pla Inserjoves 2013 finançades amb els pressu-
postos de la Generalitat
Tram. 314-09448/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució de la comissió de seguiment que ha d’avaluar el 
desplegament del Pacte per a la infància
Tram. 314-09449/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució dels consells locals d’infància i adolescència a 
què fa referència el Pacte per a la infància
Tram. 314-09450/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució del Consell Nacional d’Infància i Adolescència
Tram. 314-09451/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració i l’aprovació del decret de participació dels in-
fants i adolescents que preveu el Pacte per a la infància
Tram. 314-09452/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions d’impuls i suport a la participació ciutadana del col-
lectiu d’infants i adolescents
Tram. 314-09453/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
copagament que s’aplica als beneficiaris dels serveis amb 
relació a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-09454/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats pel Departament de Benestar Social i Família 
a les fundacions i associacions vinculades als partits polítics 
catalans del 2010 ençà
Tram. 314-09455/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts a la Fundació Privada Nous Catalans del 2010 ençà
Tram. 314-09456/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el llindar econòmic i les variables socioeconòmiques que 
determinen que s’exerceix la guarda d’un menor amb perill 
greu o impossibilitat
Tram. 314-09457/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de desemparament oberts del 2007 
ençà
Tram. 314-09458/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els menors separats de llurs famílies biològiques per la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del 
2007 ençà
Tram. 314-09459/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies que han sol·licitat la renúncia temporal a 
la guarda de llurs fills per motius econòmics del 2010 ençà
Tram. 314-09460/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència per a evitar el risc de desemparament en fa-
mílies amb problemes econòmics greus
Tram. 314-09461/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes dels equips d’atenció a la infància i l’adoles-
cència per a ajudar les famílies amb fills en risc de malnutri-
ció per motius econòmics
Tram. 314-09462/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de famílies que han rebut suport econò-
mic o d’altres tipus de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència per a evitar el desemparament 
de llurs fills
Tram. 314-09463/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies ateses pels equips d’atenció social per 
a recuperar la guarda de llurs fills declarats en situació de 
desemparament
Tram. 314-09464/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
circuits de donació de teixits habilitats pel Departament de 
Salut amb relació al Banc de Teixits de l’Hospital Clínic 
de Barcelona i al Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-09465/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dificultats per a la donació de teixits i de cervell al Banc de 
Teixits de l’Hospital Clínic de Barcelona i al Banc de Sang 
i Teixits
Tram. 314-09466/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
unificació dels bancs de donació de teixits en un gran banc 
públic de teixits i cèl·lules vinculat a l’empresa pública Banc 
de Sang i Teixits
Tram. 314-09467/10
Formulació p. 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa en els sectors sanitaris, a Aran, Bar-
celona i les quatre àrees del 2010 ençà
Tram. 314-09468/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució pressupostària en el sector sanitari el 2013
Tram. 314-09469/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
matrícula definitiva a les universitats en data del 20 de se-
tembre de 2013 i del 2010 ençà
Tram. 314-09470/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària del 2013 en recerca i innovació a 
les universitats públiques i del 2010 ençà
Tram. 314-09471/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per al cobrament d’alguns serveis sanitaris a perso-
nes residents a Catalunya i la facturació del 2012 i el 2013
Tram. 314-09472/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a retornar o no cobrar els copagaments impo-
sats pel Govern de l’Estat a la medicació hospitalària de dis-
pensació ambulatòria a partir de l’1 d’octubre de 2013
Tram. 314-09473/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de sectors sanitaris a Catalunya i a Barcelona per 
al 2013 i el 2014
Tram. 314-09474/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de treball en xarxa en cada sector entre proveïdors 
sanitaris
Tram. 314-09475/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària de cada regió sanitària per al 2013 i 
del 2010 ençà
Tram. 314-09476/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estacions depuradores d’aigües residuals cons-
truïdes i el nombre d’estacions en funcionament
Tram. 314-09477/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius dels descarrilaments de trens de Ferrocarrils de la 
Generalitat a l’estació de plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-09478/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat 
a particulars el 2012
Tram. 314-09479/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat a 
mútues i entitats asseguradores el 2012
Tram. 314-09480/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat 
a mútues d’accidents de treballs i malalties professionals 
el 2012
Tram. 314-09481/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels hospitals del Siscat a 
entitats asseguradores el 2012
Tram. 314-09482/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la facturació per activitat privada dels hospitals del Sis-
cat a beneficiaris de mútues i companyies asseguradores 
el 2012
Tram. 314-09483/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’activitat privada en els hospitals del Siscat 
el 2012
Tram. 314-09484/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció primà-
ria del Siscat a particulars el 2012
Tram. 314-09485/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció primà-
ria del Siscat a mútues i entitats asseguradores el 2012
Tram. 314-09486/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció primà-
ria del Siscat a mútues d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals el 2012
Tram. 314-09487/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la facturació per activitat privada dels centres d’atenció 
primària del Siscat a entitats asseguradores de trànsit 
el 2012
Tram. 314-09488/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada dels centres d’atenció primà-
ria del Siscat a beneficiaris de mútues i companyies assegu-
radores el 2012
Tram. 314-09489/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’activitat privada en els centres d’atenció pri-
mària del Siscat el 2012
Tram. 314-09490/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la facturació per activitat privada del Siscat a particulars 
el 2012
Tram. 314-09491/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada del Siscat a mútues i entitats 
asseguradores el 2012
Tram. 314-09492/10
Formulació p. 78
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada del Siscat a mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals el 2012
Tram. 314-09493/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada del Siscat a entitats assegu-
radores de trànsit el 2012
Tram. 314-09494/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació per activitat privada del Siscat a beneficiaris de 
mútues i companyies asseguradores el 2012
Tram. 314-09495/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’activitat privada en els centres del Siscat 
el 2012
Tram. 314-09496/10
Formulació p. 79

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament de la Via Catalana al programa 
Info K
Tram. 313-00005/10
Anunci p. 80

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les negociacions per a l’aprovació del contrac-
te programa i l’avantprojecte de pressupostos
Tram. 313-00006/10
Anunci p. 80

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament de la informació relativa a l’escola 
Bufalà II, de Badalona (Barcelonès), a l’espai de denúncia del 
programa Els Matins del 16 de setembre de 2013
Tram. 313-00007/10
Anunci p. 80

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris periodístics que re-
geixen l’Info K
Tram. 322-00090/10
Anunci p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el contracte programa
Tram. 322-00091/10
Anunci p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’avantprojecte de pressupost 
per al 2014
Tram. 322-00092/10
Anunci p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures preses en resposta 
a les recomanacions i consideracions del darrer informe del 
Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el compli-

ment de les línies de programació de Televisió de Catalunya 
i el Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00093/10
Anunci p. 82

Pregunta al president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre el nou model organitzatiu 
del servei públic de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals plantejat en la proposta de contracte programa 
2013-2016
Tram. 322-00094/10
Anunci p. 82

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la possible vulneració de la nor-
mativa vigent en matèria de protecció de la infància i l’ado-
lescència en el reportatge sobre la Via Catalana del progra-
ma Info K
Tram. 322-00095/10
Anunci p. 83

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’estat dels procediments d’aco-
miadament col·lectiu a Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00096/10
Anunci p. 83

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els acords amb relació als pro-
cediments d’acomiadament col·lectiu a Televisió de Catalu-
nya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00097/10
Anunci p. 83

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la fase d’elaboració i aprovació 
del pressupost de la Corporació per al 2014
Tram. 322-00098/10
Anunci p. 84

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la fase d’elaboració i aprovació 
del contracte programa de la Corporació
Tram. 322-00099/10
Anunci p. 84

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de simplificació de les 
estructures de la Corporació
Tram. 322-00100/10
Anunci p. 84

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el paper dels mitjans de la Cor-
poració en el debat sobre la separació de Catalunya d’Espa-
nya i d’Europa
Tram. 322-00101/10
Anunci p. 85

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el paper dels mitjans de la Cor-
poració en el debat sobre la separació de Catalunya d’Espa-
nya i d’Europa
Tram. 322-00102/10
Anunci p. 85
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’evolució de les audièn-
cies dels mitjans de la Corporació
Tram. 323-00033/10
Anunci p. 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre les línies de programa-
ció de la temporada 2013-2014
Tram. 323-00034/10
Anunci p. 86

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre les línies de programació de 
la temporada 2013-2014
Tram. 323-00035/10
Anunci p. 86

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el reportatge relatiu a la 
Via Catalana del programa Info K
Tram. 323-00036/10
Anunci p. 86
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions i l’import re-
captat per infringir la legislació sobre mani-
festacions i concentracions del 2008 ençà
Tram. 314-03434/10

Resposta del Govern
Reg. 35792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03434/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sancions i l’import recaptat per infringir 
la legislació sobre manifestacions i concentracions del 
2008 ençà

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 314-03434/10.

El nombre de sancions imposades i l’import recaptat 
és el següent:

Any Resolucions de sanció 
imposades

Import recaptat (en 
període voluntari)

2008 2 601,04 €
2009 - -
2010 1 -
2011 11 300,52 €
2012 18 4.500,00 €
2013* 18 1.000,00 €

* (fins a 30 de juny de 2013)

Barcelona, 20 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la retallada en dues con-
vocatòries d’ajuts del Departament de Ben-
estar Social i Família
Tram. 314-03537/10

Resposta del Govern
Reg. 35801 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03537/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la retallada en dues convocatòries d’ajuts 
del Departament de Benestar Social i Família

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la quantia 
destinada a l’Ordre BSF/83/2013, de 29 d’abril, per la 
qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a 
la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social 
a les persones amb discapacitat és d’1M€ atès que en-
guany, i amb la finalitat d’aconseguir la màxima trans-
parència, s’ha publicat l’import corresponent als ajuts 
puntuals sotmesos a concurrència. Les prestacions pe-
riòdiques es garanteixen mitjançant resolució.

Pel que fa a l’Ordre BSF/91/2013, de 17 de maig, per 
la qual s’aproven les bases per a la concessió de l’ajut 
a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adop-
ció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d’ingressos de 
la unitat familiar us informem que la quantia destina-
da és de 2,5 M€. Aquesta quantitat s’ajusta a la previ-
sió de nombre de sol·licituds presentades i d’expedients 
aprovables.

Us informem, també, que el crèdit inicialment dispo-
nible es podrà modificar i ampliar d’acord amb la nor-
mativa vigent.

Barcelona, 20 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla integral de suport a les famílies
Tram. 314-03539/10

Resposta del Govern
Reg. 35836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03539/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla integral de suport a les famílies

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta també a les iniciati-
ves 314-03540/10 i 314-03541/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
II Pla de Suport a les Famílies, que està en fase fi-
nal d’elaboració, respon al desenvolupament de la Llei 
18/2004 de suport a les famílies i dóna compliment 
als compromisos recollits al Pla de Govern 2013-2016. 
Així mateix, està emmarcat en l’article 166.4 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya que estableix que cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de promoció de les famílies.

El Pla té com a missió planificar i desenvolupar una 
acció de Govern integral de totes les mesures que de-
senvolupen els diferents departaments de la Generali-
tat en l’àmbit de suport a la família.

Les mesures van encaminades a donar suport a les fa-
mílies per tal que puguin desenvolupar les seves funci-
ons de suport i protecció a les persones que la formen, 
amb especial cura de les que es troben en situació de 
vulnerabilitat.

Els eixos de treball definits al Pla són:

– Promoció de la família com a estructura social bà-
sica, així com l’acceptació social de la diversitat fa-
miliar.

– Suport a la maternitat i acompanyament a la família 
en els moments del seu cicle vital.

– Suport a les famílies en situacions de vulnerabi-
litat.

Mitjançant la Comissió Interdepartamental i l’Ob-
servatori Català de la Família amb la dinamització 
i coordinació de la Secretaria de Família es tindrà 
cura de fer el seguiment corresponent per a la cor-
recta aplicació del Pla, així com de la valoració de 
necessitats que en el transcurs de la seva aplicació es 
detectin.

Un cop tots els Departaments implicats certifiquin la 
despesa pressupostària, es presentarà l’aprovació mit-
jançant Acord de Govern.

Barcelona, 23 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat dels treballs del Pla integral de 
suport a les famílies
Tram. 314-03540/10

Resposta del Govern
Reg. 35836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03539/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària prevista per 
al Pla integral de suport a les famílies
Tram. 314-03541/10

Resposta del Govern
Reg. 35836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03539/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos amb què preveu mante-
nir la Cartera de serveis socials
Tram. 314-03543/10

Resposta del Govern
Reg. 35837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03543/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos amb què preveu mantenir la Cartera de 
serveis socials

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-03544/10.
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
Cartera de Serveis Socials vigent es manté amb l’as-
signació de recursos generals, amb els recursos fina-
listes i amb el copagament dels usuaris, principal-
ment els garantits.

Des de l’any 2011 fins ara el Govern no ha encarre-
gat cap estudi formal sobre el copagament dels serveis 
socials. Tot i això us informem que s’estan realitzant 
escenaris i estimacions de diferents alternatives en re-
lació amb l’aportació de les persones usuàries dels ser-
veis.

Barcelona, 23 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’estudis relatius al copa-
gament dels serveis socials
Tram. 314-03544/10

Resposta del Govern
Reg. 35837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03543/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera mitjà per a la revisió 
del grau de dependència
Tram. 314-03548/10

Resposta del Govern
Reg. 35838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03548/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps d’espera mitjà per a la revisió del grau de de-
pendència

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
la mitjana d’espera per a la revisió del grau de de-
pendència a les comarques de Barcelona és de 2,88 
mesos; a les de Girona, 3,12 mesos; a les de Lleida, 
3,30 mesos; a les de Tarragona, 2,99 mesos; a Ter-

res de l’Ebre, 2,37 mesos i a Barcelona ciutat, 3,16 
mesos.

Barcelona, 23 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera mitjà per a l’obten-
ció del certificat de discapacitat
Tram. 314-03549/10

Resposta del Govern
Reg. 35839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03549/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps d’espera mitjà per a l’obtenció del certificat 
de discapacitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que po-
deu trobar la informació sol·licitada a la taula següent: 

Temps per a l’obtenció del certificat de discapacitat

CAD - Zona geogràfica mesos

CAD Badal (Garraf, Alt Penedès, 
Baix Llobregat i l’Hospitalet de Ll.) 5 mesos
CAD Terrassa (Vallès Occidental) 3,5 mesos
CAD Terrassa (Anoia, Bages, Osona, 
Berguedà) 4 mesos
CAD Badalona (Vallès Oriental, Maresme, 
Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa 
coloma de Gramenet 4 mesos
Barcelona ciutat 4 mesos
Comarques de Terres de l’Ebre 1,5 mesos
Comarques de Lleida 2 mesos
Comarques de Tarragona 3 mesos
Comarques de Girona 4 mesos

Barcelona, 23 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a deixar de fer les ava-
luacions de dependència a les empreses pú-
bliques de salut
Tram. 314-03551/10

Resposta del Govern
Reg. 36276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03551/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a deixar de fer les avaluacions de depen-
dència a les empreses públiques de salut

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Eva Granados Ga-
liano

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-03553/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que des 
del Departament de Benestar Social i Família es van 
subscriure convenis de col·laboració amb entitats pú-
bliques implantades al territori encomanant-los la va-
loració de la situació de la dependència i de la discapa-
citat per tal de poder donar resposta a la forta demanda 
existent i permetre la prestació del servei de manera 
eficient, amb les garanties suficients i dins del termini 
legalment establert.

En aquests moments, en la gran majoria de casos, s’es-
tan complint els terminis de resposta a la ciutadania, 
tant pel que fa a les valoracions de la discapacitat com 
de la dependència.

La demanda d’entrada no només s’ha estabilitzat sinó 
que s’ha reduït substancialment. En aquest sentit, s’ha 
considerat necessari reduir el nombre d’equips exis-
tents en l’actualitat, i per aquest motiu pel 2014 s’ha 
previst la no renovació d’alguns convenis amb entitats 
públiques de salut que fins ara havien col·laborat amb 
aquesta tasca, però mantenint la renovació amb altres 
que ja oferien aquest servei.

Aquesta proposta representa fer més sostenible el 
manteniment d’aquests equips, continuar mantenint 
els serveis propers, sense provocar un retard en els ter-
minis de resposta a la ciutadania.

Aquesta mesura no representa que les empreses 
públiques de Salut deixen d’oferir aquesta col·labo-
ració.

Les valoracions de la dependència les seguiran realit-
zant entitats públiques, tant socials com de salut, les 

quals ja col·laboraven amb el Departament de Benestar 
Social i Família

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució i el cost des del desplega-
ment de la Llei de la dependència
Tram. 314-03552/10

Resposta del Govern
Reg. 36277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03552/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució i el cost des del desplegament de la Llei de 
la dependència

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
l’evolució de la despesa assignada a l’aplicació de la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència ha estat la següent: 

Generalitat Estat

2008 240,91 126,46
2009 544,69 322,67
2010 689,77 334,97
2011 906,86 258,44
2012 929,22 243,54

Pel que fa a la resta d’informació sol·licitada, us infor-
mem que podreu trobar la informació corresponent a 
la documentació annexa, així com també a la pàgina 
web del Departament de Benestar Social i Família, a 
l’apartat Històric i evolució de les dades de la depen-
dència a Catalunya.

Barcelona, 27 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones encarregades de fer les 
valoracions de dependència
Tram. 314-03553/10

Resposta del Govern
Reg. 36276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03551/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els agents de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra que estan imputats
Tram. 314-03589/10

Resposta del Govern
Reg. 35793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03589/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esqua-
dra que estan imputats

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 314-03589/10.

El fet d’estar imputat en un procés judicial representa 
una garantia processal per a la persona afectada des 
del moment que pot exercir els seus drets de defensa.

Per altra banda, el Departament d’Interior, a fi de ga-
rantir la seguretat, no facilita els números de d’Iden-
tificació Policial (TIP) ni els números Operatius Poli-
cials (NOP)

Només quan el Departament té indicis suficients de la 
comissió d’alguna irregularitat per part d’algun agent 
de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra, proce-
deix a obrir un expedient disciplinari.

Barcelona, 23 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de la informació de la Ca-
talunya Nord per Televisió de Catalunya i 
Cata lunya Ràdio
Tram. 314-03599/10

Resposta del Govern
Reg. 36232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Número d’expedient: 314-03599/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cobertura de la informació de la Catalunya Nord per 
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
03599/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació del Govern.

Francesc Homs i Molist
Barcelona, 26 de setembre de 2013

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-03599/10:

Informem a la Il·ltre. diputada que el Govern no par-
ticipa ni és el responsable de la gestió de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, atès que dispo-
sa dels seus propis òrgans de govern i de direcció. Per 
aquest motiu les preguntes que formula hauria d’adre-
çar-les directament a la Corporació.

El Govern informa però, que la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals ja ha garantit, amb recursos 
propis, la cobertura informativa territorial íntegra del 
país.

Josep Martí i Blanch
Secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a aten-
dre les denúncies presentades per persones 
que no coneguin cap de les llengües oficials
Tram. 314-03600/10

Resposta del Govern
Reg. 36323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03600/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions previstes per a atendre les denúncies 
presentades per persones que no coneguin cap de les 
llengües oficials

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 314-03600/10.

El cos de Mossos d’Esquadra disposa de fulls de de-
núncia - tipus formulari preestablerts - traduïts a l’ale-
many, francès, anglès, italià, japonès i rus, que s’utilit-
zen en determinats casos (denúncia per sostracció d’un 
vehicle, denúncia / furt de sostracció, denúncia de ro-
batori/ furts dins d’un vehicle, denúncia de la pèrdua 
d’objectes, denúncia de robatori amb força i denún-
cia genèrica) i, quan sigui escaient, es pot sol·licitar el 
servei d’intèrprets de presència física que actualment 
presta l’empresa adjudicatària Seprotec.

La previsió dels serveis de traducció s’ha dut a terme 
ajustant les necessitats per optimitzar-ne la prestació, 
alhora que es garanteix al màxim l’atenció, i s’estruc-
tura en dues modalitats: presència física permanent i 
estacional.

Presència física permanent: es realitzarà diàriament 
durant 10 hores com a mínim, entre les franges ho-
ràries que determini cada comissaria, encara que de 
manera general, i si no s’estableix d’altra manera, es 
realitzarà entre les 8 i 22 hores, inclosos festius:

– Regió Policial Metropolitana Barcelona: Comissa-
ria de Ciutat vella, OAC de Plaça Catalunya i Comis-
saria de l’Eixample (15 de juny a 31 de desembre de 2013)

– Regió Policial Metropolitana Sud: Comissaria de 
l’Aeroport (T1) (15 de juny a 31 de desembre de 2013)

Serveis de presència física estacional: el servei de pre-
sència física estacional es realitzarà diàriament durant 
10 hores com a mínim, entre les franges horàries que 
determini cada comissaria, encara que de manera ge-
neral, i si no s’estableix d’altra manera, es realitzarà 
entre les 8 i 22 hores, inclosos festius, amb les matei-
xes condicions que la física permanent anual:

– Regió Policial Metropolitana Barcelona: Comissa-
ria de Ciutat vella, OAC de Plaça Catalunya i Comis-
saria de l’Eixample (del 15 de juny a 30 de setembre)

– Regió Policial Metropolitana Nord: Calella de Mar 
(de l’1 de juliol a 15 de setembre); Pineda de Mar (del 
15 de juny a 30 de setembre)

– Regió Policial Camp de Tarragona: Salou-Vilaseca 
(del 15 de juny a 31 d’agost); Cambrils (de l’1 de juliol 
al 15 d’agost)

– Regió Policial Girona: Comissaria de Roses (del 15 
juliol a 15 d’agost); Comissaria de Blanes (de l’1 de ju-
liol a 31 d’agost); Comissaria de Lloret (del 15 de juny 
a 30 de setembre)

Els serveis presencials de traductors resten garantits, 
tant de manera permanent com de forma estacional, 
com s’indica anteriorment. Aquesta mesura, no obs-
tant, no modifica la prestació del servei, atès que l’em-
presa encarregada de prestar el servei de traducció 
(Seprotec) està obligada a un temps màxim de respos-
ta de 60 minuts des del requeriment per als idiomes 
més comuns (anglès, àrab, francès, alemany, italià, ro-
manès, rus, urdú i xinès) i no pot superar els 180 mi-
nuts per a la resta dels idiomes. A més, l’intèrpret que 
cobreixi el servei ha d’estar disponible durant el temps 
que l’òrgan policial consideri necessari.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del Parc de Bombers de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-03606/10

Resposta del Govern
Reg. 36324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03606/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla del Parc de Bombers de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03606/10.
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La plantilla del parc de bombers de Cornellà de Llo-
bregat, a data 9 de juliol de 2013, és la següent: 

Categoria Nombre

Sergents 1
Caporals 5
Bombers de primera 22
Bombers escala bàsica 3

Total 31

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del Parc de Bombers de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) el 2010
Tram. 314-03607/10

Resposta del Govern
Reg. 36325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03607/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla del Parc de Bombers de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat) el 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03607/10.

La plantilla del parc de bombers de Cornellà de Llo-
bregat l’any 2010 era la següent: 

Categoria Nombre

Sergents 1
Caporals 8
Bombers de primera 25

Total 34

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a establir els efectius 
de guàrdia als parcs de bombers
Tram. 314-03608/10

Resposta del Govern
Reg. 36326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03608/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els criteris per a establir els efectius de guàrdia als 
parcs de bombers

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03608/10.

Les dotacions de guàrdia diària, així com les diferents 
posicions de comandament que s’han de cobrir cada 
dia durant els 365 dies de l’any, queden recollides i es-
pecificades en els següents documents:

– Pla director del Cos de Bombers de la Generalitat 
(revisió 2007).

– Decret 103/1998, de 28 d’abril, d’estructura de la Di-
recció General d’Emergències i Seguretat Civil i de re-
gulació de les funcions de guàrdia.

– Circular de 22/06/2010.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers de guàrdia del 
Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-03609/10

Resposta del Govern
Reg. 36327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03609/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de bombers de guàrdia del Parc de Bombers 
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03609/10.

El nombre mínim de bombers de guàrdia que esta-
bleix la Circular interna 28/02/2010 de la Direcció Ge-
neral de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments, 
relativa a la jornada i modificacions de guàrdies dels 
membres del Cos de Bombers, per al parc de bombers 
de Cornellà de Llobregat és de 5.

Cal remarcar que el cos de Bombers de la Generalitat 
disposa d’una xarxa de parcs distribuïda, amb què la 
cobertura d’un territori en cas de sinistre no està ga-
rantida únicament pel parc de bombers més proper, si-
nó que, en cas necessari, també hi col·labora la xarxa 
de parcs que l’envolta.

Amb els mínims plantejats per al parc de Cornellà de 
Llobregat i la cobertura dels parcs més propers (Sant 
Boi de Llobregat i Hospitalet de Llobregat) i dels parcs 
del Prat de Llobregat, de Sant Feliu de Llobregat, de 
Gavà, de Sant Climent de Llobregat i de Santa Coloma 
de Cervelló el servei ofert pels Bombers de la Genera-
litat és l’adequat.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat dels vehicles del Parc de 
Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-03610/10

Resposta del Govern
Reg. 36328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03610/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles del Parc de Bombers de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03610/10.

El parc de bombers de Cornellà de Llobregat dispo-
sava de la mateixa flota de vehicles l’any 2010 que en 
l’actualitat: 

Tipus Matrícula
Any incor-

poració
Data de 

matriculació

Autobomba 
rural pesant 8522-CWV 2004 08/06/2004
Autobomba 
forestal pesant 3547-GXV 2010 13/07/2010
Autobomba 
urbana pesada B-3826-OJ 1994 20/09/1994
Autobraç 
articulat B-7418-WK 2000 07/02/2000
Unitat de perso-
nal i càrrega 9212-FYH 2008 17/12/2007

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empitjorament de la disponibilitat de 
mitjans materials dels mossos d’esquadra i 
els bombers
Tram. 314-03622/10

Resposta del Govern
Reg. 36329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03622/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empitjorament de la disponibilitat de mitjans mate-
rials dels mossos d’esquadra i els bombers

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03622/10.

No.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la igualtat de drets de les persones 
que viuen a Catalunya amb independència 
de llur llengua
Tram. 314-03623/10

Resposta del Govern
Reg. 36330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03623/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la igualtat de drets de les persones que viuen a Catalu-
nya amb independència de llur llengua

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03623/10.

Sí.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la discriminació a les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra en l’atenció a les perso-
nes que no parlen ni català ni castellà
Tram. 314-03624/10

Resposta del Govern
Reg. 36331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03624/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la discriminació a les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra en l’atenció a les persones que no parlen ni ca-
talà ni castellà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03624/10.

El compromís de la Direcció General de la Policia 
amb la millora contínua permet afirmar que els serveis 
policials dispensats als ciutadans són de qualitat, amb 

independència de la procedència del ciutadà i del vo-
lum total de denúncies previstes.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imatge dels Mossos d’Esquadra 
que tindran els ciutadans estrangers que 
presentin denúncies
Tram. 314-03627/10

Resposta del Govern
Reg. 36332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03627/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la imatge dels Mossos d’Esquadra que tindran els 
ciutadans estrangers que presentin denúncies

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03627/10.

Sí.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives més barates a la sub-
contractació d’un servei d’interpretació a les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03628/10

Resposta del Govern
Reg. 36333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03628/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alternatives més barates a la subcontractació d’un 
servei d’interpretació a les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03628/10.

La contractació de la prestació de tots els serveis d’in-
terpretació de declaracions orals de testimonis, vícti-
mes i/o detinguts o de traducció d’escrits o d’escoltes 
telefòniques que sol·liciten les unitats centrals i territo-
rials del Cos de Mossos d’Esquadra (CME) en el marc 
de les diligències policials s’ha tramitat, des de que es 
va generar la necessitat del servei, mitjançant els pro-
cediments previstos a la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

Per valorar les possibles vies de prestació d’aquest ser-
vei cal tenir en compte els factors següents, que fan 
molt difícil plantejar-se fórmules més econòmiques 
que garanteixin cobrir les necessitats que es tracten de 
satisfer a través del contracte actualment vigent:

En primer lloc, el fet que el CME estigui present a tot 
el territori català articulat en les regions policials i les 
unitats centrals ubicades al Complex Central de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

En segon lloc, la diversitat i complexitat idiomàtica. 
Extraient les dades de l’exercici 2012, el servei de tra-
ducció implica tant el coneixement de 9 idiomes co-
muns com ara anglès, àrab, italià, xinès, francès, ale-
many, romanès, urdú i rus, com el coneixement de 99 
idiomes i dialectes addicionals.

L’única via possible, tenint en compte el marc legal en 
què es mou l’Administració, seria l’ampliació dels seus 
mitjans personals. Això implicaria comptar amb una 
dotació suficient de recursos humans per poder com-
plir amb els requisits de disponibilitat i atenció ràpida 
i eficient dels serveis que es sol·licitin des de les unitats 
policials. Aquesta possible ampliació encariria l’im-
port del servei perquè obligarien a contractar un alt 
nombre de traductors, articulat en l’extens l’horari en 
què es porta a terme el servei, entre les 8 i les 22 ho-
res, franja que, a més, és ampliable sota requeriment 
policial.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de diferents lleis, 
impostos i gravàmens
Tram. 314-03639/10 a 314-03663/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 36342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03639/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de l’Administració tribu-
tària

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Herrera Torres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a les 
preguntes amb número de tramitació compreses en-
tre la 314-03639/10 i la 314-03663/10, ambdues in-
closes.

El passat mes de gener, el Govern va acordar encar-
regar al conseller de la Presidència l’inici, elaboració 
i coordinació del Pla de Govern 2013-2016, d’acord 
amb els objectius prioritaris presentats pel president 
de la Generalitat en el discurs d’investidura.

La funció del Pla de Govern és fixar els objectius i les 
línies d’actuació de l’acció de govern de manera que 
puguin ser executables, avaluables i transparents, i ga-
rantir el rendiment de comptes de l’actuació dels de-
partaments de la Generalitat.

El Pla de Govern 2013-2016 va ser aprovat el passat 13 
de juny, està integrat pels objectius prioritaris a impul-
sar pel Govern i està articulat a l’entorn de 7 eixos, 77 
objectius i 355 mesures, de les quals 212 són mesures 
executives, 65 legislatives i 78 accions normatives.

L’àmplia activitat legislativa comportarà l’impuls 
de lleis com la d’Ocupació de Catalunya i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya; la llei òmnibus local, la Llei 
de la Formació Professional; la Llei de la Ciència; la 
Llei catalana de promoció i autonomia personal; la llei 
de reforma de la Renda Mínima d’Inserció o la Llei del 
Voluntariat.

En el capítol de Transició Nacional també es preveu 
la Llei de consultes, que actualment, fruit del treball 
d’una ponència conjunta, està en fase de tramitació al 
Parlament, o la llei de la Policia de Catalunya, entre 
d’altres.

També es preveu l’impuls de la Llei electoral catala-
na i la Llei de transparència i l’accés a la informació 
publica, que també estan en fase de tramitació mitjan-
çant ponència conjunta al Parlament.
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La resta de les lleis previstes es poden consultar al do-
cument del Pla de Govern i es faran els esforços neces-
saris per poder-les desenvolupar al llarg de la legisla-
tura.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-03639/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-03640/10, 314-03641/10, 314-03642/10, 314-03643/10, 
314-03644/10, 314-03645/10, 314-03646/10, 314-03647/10, 
314-03648/10, 314-03649/10, 314-03650/10, 314-03651/10, 
314-03652/10, 314-03653/10, 314-03654/10, 314-03655/10, 
314-03656/10, 314-03657/10, 314-03658/10, 314-03659/10, 
314-03660/10, 314-03661/10, 314-03662/10 i 314-03663/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de suggeriments, agraï-
ments i queixes als Mossos d’Esquadra a 
Barcelona que es contesten abans de tren-
ta dies
Tram. 314-03668/10

Resposta del Govern
Reg. 36334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03668/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de suggeriments, agraïments i queixes 
als Mossos d’Esquadra a Barcelona que es contesten 
abans de trenta dies

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Ferran Pedret i 
Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la 
pregunta parlamentària 314-03668/10, 314-03669/10, 
314-03670/10, 314-03671/10, 314-03672/10 i 314-
03673/10.

El sistema de suggeriments, agraïments i queixes 
(SAQ) de la Direcció General de la Policia dóna com-
pliment a la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya, que en el 
seu article 34 estableix que els ciutadans «poden di-
rigir a les autoritats de seguretat les queixes i les pe-
ticions que creguin oportunes sobre la prestació dels 
diversos serveis de seguretat i l’actuació dels agents». 
Aquest sistema de recollida de suggeriments, agraï-
ments i queixes ve regulat per la Instrucció 2/2009, de 

8 de gener, de regulació de la gestió de suggeriments, 
agraïments i queixes en l’àmbit de la Direcció General 
de la Policia.

La resposta a aquestes peticions ciutadanes no es fa 
des de les Àrees Bàsiques Policials (ABP) del territo-
ri, sinó que estan centralitzades per la pròpia Direcció 
General. Per tant, la gestió del SAQ és única per a tot 
el territori d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra 
i, en conseqüència, centralitzada i no disgregativa per 
territori.

Així, el percentatge de resposta a suggeriments, quei-
xes i agraïments abans de 30 dies és el següent: 

Tipus 2012 2013 (1r semestre)

Suggeriments 77,14 % 51,16 %
Queixes 66,07 % 53,37 %
Agraïments 85,81 % 94,04 %

Quant als idiomes en què es recullen les denúncies a 
les diferents ABP, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) disposa dels recursos necessaris 
per tal que les persones víctimes d’un il·lícit penal pu-
guin denunciar en la seva llengua. A tal efecte disposa 
de documentació en les principals llengües del món, 
facilitant l’atenció i personalitzant el tracte amb el ciu-
tadà, sigui quina sigui la seva llengua.

El temps de gestió és immediat; tan bon punt la 
 PG-ME té coneixement dels incidents, s’activen de 
forma automàtica i diligent tots els procediments es-
tablerts. En aquest sentit, l’assistència és immediata.

Pel que fa a la mitjana de dies de resposta a suggeri-
ments, queixes i agraïments rebuts pels Mossos d’Es-
quadra a la ciutat de Barcelona, les dades són les se-
güents: 

Tipus 2012 2013 (1r. semestre)

Suggeriments 21,73 30,49
Queixes 25,3 30,31
Agraïments 18,62 13,45

El temps mitjà d’espera per interposar una denúncia a 
les diferents ABP de la Regió Policial Metropolitana 
Barcelona és el següent: 

ABP Mitjana temps espera

Sant Martí 00:17:46
Ciutat Vella 00:21:40
Les Corts 00:23:22
Eixample 00:17:33
Gràcia 00:21:40
Horta - Guinardó 00:18:40
Nou Barris 00:18:53
Sants - Montjuïc 00:21:58
Sarrià - Sant Gervasi 00:14:36
Sant Andreu 00:18:06
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Finalment, el temps mitjà de resposta a fets urgents a 
les diferents ABP de la Regió Policial Metropolitana 
Barcelona és el següent: 

ABP
Mitjana temps resposta 

(segons carta de serveis CME)

Ciutat Vella 9,33 minuts
Eixample 7,70 minuts
Gràcia 6,29 minuts
Horta - Guinardó 6,73 minuts
Les Corts 8,37 minuts
Nou Barris 8,75 minuts
Sant Andreu 9,36 minuts
Sant Martí 6,65 minuts
Sants - Montjuïc 6,51 minuts
Sarrià - Sant Gervasi 8,61 minuts

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els idiomes de les denúncies que es pre-
senten als Mossos d’Esquadra a Barcelona
Tram. 314-03669/10

Resposta del Govern
Reg. 36334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03668/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’atenció dels Mossos 
d’Esquadra de Barcelona a la gent gran i a 
les persones vulnerables o en situació de 
risc o desemparament
Tram. 314-03670/10

Resposta del Govern
Reg. 36334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03668/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà de resposta a sugge-
riments, agraïments i queixes presentats als 
Mossos d’Esquadra de Barcelona
Tram. 314-03671/10

Resposta del Govern
Reg. 36334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03668/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera per a presen-
tar una denúncia als Mossos d’Esquadra de 
Barcelona
Tram. 314-03672/10

Resposta del Govern
Reg. 36334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03668/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà de resposta dels Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona a fets urgents
Tram. 314-03673/10

Resposta del Govern
Reg. 36334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03668/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació d’una denúncia contra 
els Mossos d’Esquadra per haver irromput 
en el domicili d’un noi autista
Tram. 314-03674/10

Resposta del Govern
Reg. 36335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03674/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació d’una denúncia contra els Mossos d’Esqua-
dra per haver irromput en el domicili d’un noi autista
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03674/10.

Pel que fa als apartats 1 i 2, la Direcció General de la 
Policia no pot donar resposta atès que falta la informa-
ció necessària per poder determinar de quina actuació 
policial es tracta.

Els agents de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) disposen d’una formació genèri-
ca i específica que els habilita per garantir la seguretat 
pública en multitud de situacions, també en aquelles 
on hi ha implicades persones amb trastorns mentals.

El pla formatiu que han de superar tots els agents de 
la PG-ME inclou la gestió de la seguretat en situacions 
delicades i sensibles com aquestes, on hi ha implica-
des persones malaltes, ja sigui per estar sota els efec-
tes d’una forta dependència a substàncies addictives o 
per patir determinades malalties mentals.

En aquest sentit, a més de la formació bàsica, l’Institut 
de Seguretat Pública imparteix durant l’any diversos 
cursos específics sobre aquesta matèria adreçats als 
agents de policia, com el curs sobre Actuacions Polici-
als amb Malalts Mentals.

A banda d’aquesta formació i amb l’objectiu de seguir 
desenvolupant i millorant els serveis policials, la PG-
ME disposa d’eines específiques que reforcen el ser-
vei policial en aquestes circumstàncies. A tal efecte, la 
Direcció General de la Policia treballa conjuntament 
amb administracions locals i altres entitats mitjançant 
convenis amb l’objectiu de millorar l’assistència a les 
persones drogodependents. En relació a l’assistència a 
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), la 
PG-ME disposa d’una guia d’assistència amb l’objectiu 
de transmetre «consells» i recursos per interactuar tant 
en situacions d’emergència, com en els casos en què ha-
gin de prestar servei a persones d’aquest col·lectiu.

Els agents de la PG-ME tenen l’obligació i la respon-
sabilitat de restablir les condicions de seguretat allí on 
són requerits a fer-ho. En aquest sentit, les mesures que 
adopten són sempre les necessàries, garantint els princi-
pis de proporcionalitat, oportunitat i congruència.

Finalment, la coordinació entre els Mossos d’Esqua-
dra i el servei d’emergències 061 en aquests casos és la 
que existeix de manera normal i habitual, on la trans-
missió d’informació s’efectua, en primer lloc, telefò-
nicament quan s’activen els dos serveis i, abans de la 
intervenció, en la comunicació verbal que es produeix 
entre professionals en el lloc dels fets.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fet de tenir en compte la mobilitat 
dels ciclistes per a construir o modificar les 
infraestructures de mobilitat
Tram. 314-03675/10

Resposta del Govern
Reg. 36253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03675/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fet de tenir en compte la mobilitat dels ciclistes per a 
construir o modificar les infraestructures de mobilitat

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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 
314-03675/10 i 314-03682/10, amb les següents consi-
deracions:

El Govern, a través d’aquest Departament, té en compte 
la mobilitat dels usuaris de la bicicleta en la construc-
ció o modificació de les infraestructures de mobilitat i 
analitza, en les actuacions de millora d’infraestructures 
viàries, cas a cas, la conveniència d’implantar solucions 
específiques per a la mobilitat ciclista.

A més, el Departament, amb el conjunt d’Associacions 
de la bicicleta, està impulsant la implantació de senya-
lització d’itineraris específics o punts conflictius de les 
carreteres catalanes per la millora de la seguretat del 
ciclista esportiu.

L’estudi «Avantprojecte de Xarxa Bàsica de Vies Ci-
clistes a Catalunya» va finalitzar el gener de 2006. 
Aquest va ser un estudi que, per les seves característi-
ques de proposta de caracterització d’itineraris i alter-
natives, no incorporava cap priorització o planificació 
d’actuacions.

Tal com ja s’ha comentat, el Departament impul-
sa, concertadament amb el territori i les entitats, les 
actuacions de noves vies ciclistes en itineraris que 
poten cien els desplaçaments de mobilitat obligada o 
turística, sempre en funció de les disponibilitats pres-
supostàries.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les sancions imposades pel Ser-
vei Català de Trànsit per l’incompliment de 
la normativa d’avançament de ciclistes a la 
carretera
Tram. 314-03676/10

Resposta del Govern
Reg. 36336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03676/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades pel Servei Català de Trànsit 
per l’incompliment de la normativa d’avançament de 
ciclistes a la carretera

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-03676/10.

El Servei Català de Trànsit ha iniciat els expedients 
que es relacionen a continuació: 

Any Opció legal Total

2012 Avançar, fora de poblat, a un vehicle de 
dues rodes sense deixar una separa-
ció lateral d’1,50 metres com a mínim. 22
Efectuar un avançament de manera 
que es posa en perill a ciclistes que 
circulen en sentit contrari. 3
Efectuar un avançament de manera 
que s’entorpeix a ciclistes que circu-
len en sentit contrari. 4

Total 2012 29

2013 Avançar, fora de poblat, a un vehicle de 
dues rodes sense deixar una separa-
ció lateral d’1,50 metres com a mínim. 17
Efectuar un avançament de manera 
que es posa en perill a ciclistes que 
circulen en sentit contrari. 5

Total 2013 22

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla estratègic de la bicicleta 2008-
2012
Tram. 314-03679/10

Resposta del Govern
Reg. 36209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03679/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla estratègic de la bicicleta 2008-2012

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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 
314-03679/10 i 314-03680/10, amb les següents consi-
deracions:

El Pla Estratègic de la Bicicleta (PEB) és un instru-
ment per a l’establiment d’eines efectives de planifi-
cació i desenvolupament de la promoció d’aquest mit-
jà de transport. Aquest Pla, però, va ser aprovat sense 
cap dotació pressupostària.

Així, el Govern, per mitjà d’aquest Departament, té 
previst el seu desplegament, concertant amb el territo-
ri i els diferents agents implicats les mesures priori-
tàries, com són el projecte i construcció de nous trams 
de vies ciclistes, sempre en funció de les disponibili-
tats pressupostàries.

En aquest sentit, el Departament està invertint esfor-
ços en optimitzar els recursos i rendibilitzar al mà-
xim les actuacions a emprendre. Per tant, l’actual línia 
d’actuació del Departament va dirigida a prioritzar les 
accions del PEB en el marc de les reunions de la Mesa 
de la Bicicleta de Catalunya, on hi són representades 
les diferents administracions i associacions del món 
de la bicicleta.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de crear un nou pla estratè-
gic de la bicicleta
Tram. 314-03680/10

Resposta del Govern
Reg. 36209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03679/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’horari d’admissió d’usuaris amb bici-
cletes al servei de trens de rodalia
Tram. 314-03681/10

Resposta del Govern
Reg. 36254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03681/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’horari d’admissió d’usuaris amb bicicletes al servei 
de trens de rodalia

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:

El Govern de la Generalitat de Catalunya té les com-
petències per establir les condicions de prestació del 
servei de Rodalies de Catalunya (rodalia i regionals).

Les condicions d’admissió del transport de bicicletes a 
Rodalies de Catalunya són les següents:

– Al servei de rodalia s’admet el transport de bicicletes 
de dilluns a divendres de 10.00 a 15.00 hores i durant 
tot el dia el cap de setmana. Les bicicletes plegables 
es poden portar durant tot el dia, ja que es consideren 
equipatge de mà, sempre que no ocasionin molèsties a 
la resta de passatgers o desperfectes al mateix material 
ferroviari.

– Als serveis regionals s’admet en tots els trens que 
disposin d’una àrea específica o espai suficient per al 
seu transport. Només s’admet una bicicleta per viat-
ger, sempre que l’ocupació del tren ho permeti i res-
pectant les indicacions del personal o del personal de 
seguretat.

La limitació d’horaris en el transport de bicicletes ve 
determinada per la disponibilitat d’espai als trens, es-
pecialment en les hores de major utilització, que obli-

ga a conciliar els interessos d’aquest tipus d’usuaris 
amb la resta de viatgers.

No obstant això, en tots dos casos, no és una qüestió 
que motivi una gran quantitat de reclamacions: durant 
2012, es van rebre un total de 13 reclamacions relaci-
onades amb el transport de bicicletes. D’aquestes, 
9 eren queixes per les dificultats per viatjar amb bici-
cleta (horari, etc.) i les altres 4 eren queixes d’altres 
usuaris per les molèsties de les bicicletes al tren (mo-
lesten, no respecten l’horari....).

Pel que es refereix als criteris d’autorització, cada nu-
cli de Rodalies de Renfe estableix les seves pròpies 
condicions i en el cas de Barcelona s’ha buscat una 
harmonització amb la resta d’operadors ferroviaris de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, que també tenen 
limitacions o bé en l’horari o bé de la capacitat dels 
trens.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat en què es troba l’Avantprojecte 
de xarxa bàsica de vies ciclistes
Tram. 314-03682/10

Resposta del Govern
Reg. 36253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03675/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la jornada de donació de sang orga-
nitzada pel Casal Tramuntana el 15 de juny 
de 2013
Tram. 314-03686/10

Resposta del Govern
Reg. 36337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03686/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la jornada de donació de sang organitzada pel Casal 
Tramuntana el 15 de juny de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres
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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 314-03686/10.

El Departament d’Interior té entre els seus objectius el 
seguiment d’aquelles qüestions susceptibles d’afectar 
la seguretat pública.

En aquest sentit, l’oferiment de la donació de sang no su-
posa ni una vulneració del marc jurídic ni un risc direc-
te per a la pau social. Per això, malgrat estar amatents i 
vigilants a les actuacions d’aquesta mena d’organitza-
cions, es considera que no és oportuna ni proporciona-
da una actuació més enllà del seguiment esmentat.

Segons la informació facilitada pel Banc de Sang i 
Teixits, la supervisió mèdica va ser l’habitual en la do-
nació de sang: qüestionari mèdic, identificació del 
donant, entrevista per part d’un facultatiu per confir-
mar el bon estat de salut del donant i comprovació dels 
criteris mèdics d’exclusió. La supervisió va sempre 
adreçada a preservar la salut del donant i del receptor.

La jornada del passat dia 15 de juny va transcórrer 
amb total normalitat a les instal·lacions del Banc de 
Sang de l’Hospital de Sant Pau.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua a l’Alt Camp
Tram. 314-07571/10

Resposta del Govern
Reg. 36210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07571/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies beneficiades pel cànon social de 
l’aigua a l’Alt Camp

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i San-
tacreu

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 
314-07571/10 a 314-07575/10, amb les següents consi-
deracions:

El cànon social es comença a aplicar durant l’any 
2011, amb l’aprovació de la Llei 7/2011 de 27 de ju-

liol de mesures fiscals i financeres. Per tant l’Agència 
Catalana de l’Aigua només disposa de les dades cor-
responents als exercicis 2011 i 2012. Aquesta tarifa so-
cial s’aplica als subjectes passius del cànon de l’aigua 
que compleixin les condicions que defineix l’esmen-
tada llei.

Us adjunto, en Annex I, el nombre de famílies bene-
ficiaries del cànon social, durant els anys 2011 i 2012.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua a la Conca de Bar-
berà
Tram. 314-07572/10

Resposta del Govern
Reg. 36210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua al Baix Camp
Tram. 314-07573/10

Resposta del Govern
Reg. 36210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua al Tarragonès
Tram. 314-07574/10

Resposta del Govern
Reg. 36210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07571/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua al Baix Penedès
Tram. 314-07575/10

Resposta del Govern
Reg. 36210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07571/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies de l’Alt Camp 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07576/10

Resposta del Govern
Reg. 36211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07576/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades 
amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat 
una discapacitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i San-
tacreu

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 
314-07576/10 a 314-07580/10, amb les següents consi-
deracions:

La llei estableix una bonificació a l’efecte de l’amplia-
ció dels trams de consum, en els casos que en un ma-
teix padró hi convisquin tres persones i una d’aquestes 
tingui reconeguda una incapacitació de més del 75%, 
o en els casos en què hi hagi dues persones i ambdues 
també tinguin reconegut aquest grau d’incapacitació.

Us adjunto, en Annex I, el nombre de famílies benefi-
ciàries, que varen sol·licitar l’ampliació de trams, acre-
ditant el grau de discapacitat abans esmentat, durant el 
període 2008 a 2012:

A més a més, cal tenir en compte que dins del concep-
te de cànon social (que entra en vigor l’any 2011, amb 
l’aprovació de la Llei 7/2011 de 27 de juliol de mesures 
fiscals i financeres), també hi ha un supòsit aplicable 
a aquells subjectes passius del cànon de l’aigua amb 

incapacitat permanent i que compleixin les condicions 
del cànon social que defineix l’esmentada llei.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies de la Conca de 
Barberà beneficiades amb rebaixes del preu 
de l’aigua per haver acreditat una discapa-
citat
Tram. 314-07577/10

Resposta del Govern
Reg. 36211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07576/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Baix Camp 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07578/10

Resposta del Govern
Reg. 36211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07576/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Tarragonès 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07579/10

Resposta del Govern
Reg. 36211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07576/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Baix Pe-
nedès beneficiades amb rebaixes del preu 
de l’aigua per haver acreditat una discapa-
citat
Tram. 314-07580/10

Resposta del Govern
Reg. 36211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07576/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies de l’Alt Camp 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua perquè tenen el títol de família nom-
brosa
Tram. 314-07581/10

Resposta del Govern
Reg. 36212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07581/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades amb 
rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de fa-
mília nombrosa

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i San-
tacreu

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 
314-07581/10 a 314-07585/10, amb les següents consi-
deracions:

La llei no estableix cap bonificació a l’efecte de 
l’ampliació dels trams de consum per al concepte 
de família nombrosa, tot i que a efectes pràctics els 
concedeix la bonificació, doncs estableix un pro-
cediment simplificat de justificació del nombre de 
persones que conviuen en un mateix habitatge. Per 
tant, es concedeix aquesta bonificació si hi ha més 
de tres persones empadronades en un mateix domi-
cili, si hi ha tres persones i una d’aquestes té reco-
neguda una incapacitació de més del 75% o bé si hi 
ha dues persones i ambdues tenen reconegut aquest 
grau d’incapacitat.

Us adjunto, en Annex I, el nombre de famílies bene-
ficiaries a data d’avui, que varen sol·licitar l’ampliació 
de trams durant el període 2008 a 2012.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies de la Conca de 
Barberà beneficiades amb rebaixes del preu 
de l’aigua perquè tenen el títol de família 
nombrosa
Tram. 314-07582/10

Resposta del Govern
Reg. 36212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07581/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Baix Camp 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua perquè tenen el títol de família nombrosa
Tram. 314-07583/10

Resposta del Govern
Reg. 36212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07581/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Tarragonès 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua perquè tenen el títol de família nombrosa
Tram. 314-07584/10

Resposta del Govern
Reg. 36212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07581/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Baix Pene-
dès beneficiades amb rebaixes del preu de 
l’aigua perquè tenen el títol de família nom-
brosa
Tram. 314-07585/10

Resposta del Govern
Reg. 36212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07581/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de l’abocador de Solius 
(Baix Empordà) i la construcció d’una nova 
planta a la mateixa zona
Tram. 314-07590/10

Resposta del Govern
Reg. 36213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07590/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de l’abocador de Solius (Baix Empordà) i 
la construcció d’una nova planta a la mateixa zona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

En l’àmbit de la gestió de residus municipals, la pla-
nificació en matèria d’infraestructures a Catalunya es 
basa en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals, aprovat l’any 2010.

Atès que el context en què el Pla va ser  formulat ha va riat 
sensiblement, s’ha vist la necessitat de modificar-lo. 
En aquest sentit, l’Acord de Govern GOV/105/2012, 
de 23 d’octubre, va acordar formular una modificació 
del Pla.

En aquest context, l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) està treballant en la planificació de les infraes-
tructures de la fracció resta, en la línia d’adaptar les 
previsions a la realitat actual i de racionalitzar l’exis-
tència i distribució d’aquestes infraestructures, seguint 
les directrius de la normativa tant pel que fa als prin-
cipis de suficiència i proximitat com pel que fa a la 
jerarquia de les opcions de gestió i a la necessitat que 
l’eliminació de residus es porti a terme amb la màxi-

ma garantia de protecció del medi i de la salut de les 
persones.

Els criteris generals de revisió de les infraestructures 
són els d’optimitzar les infraestructures existents, ai-
xí com plantejar noves infraestructures quan siguin 
necessàries, cercant la major simplicitat tecnològica i 
una menor despesa d’inversió i d’explotació.

Donat que ja està construït el Centre de Tractament de 
Residus (CTR) Lloret de Mar, l’ARC planteja l’opti-
mització d’aquesta infraestructura amb l’ampliació de 
l’àmbit de gestió planificat, en concret fer-la servir per 
la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.

Es proposa un escenari de gestió del CTR amb l’aprofi-
tament d’una capacitat màxima entorn a 115.000 t/any 
del conjunt de les 3 comarques. En conseqüència 
s’aconsegueix l’allargament de la vida dels dipòsits 
controlats existents, mentre que la concentració d’es-
forços és cap a les futures necessitats de la seva gestió 
de clausura i postclausura.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contaminació per ni-
trats
Tram. 314-07591/10

Resposta del Govern
Reg. 36214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07591/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contaminació per nitrats

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

En relació amb la contaminació de nitrats procedents 
de fons agràries, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
juntament amb les altres administracions implicades 
(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural (DARPAM), Departament 
de Salut i Agència de Residus de Catalunya (ARC)) 
ha formulat tres declaracions de zones vulnerables; la 
primera l’any 1998, mitjançant el Decret 283/1998, de 
21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables, 
la segona l’any 2004, mitjançant el Decret 476/2004, 
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de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones 
vulnerables, i la tercera per l’Acord GOV/128/2009, 
de 28 de juliol, de revisió i designació de noves zones 
vulnerables. D’acord amb la normativa, aquesta desig-
nació s’ha de revisar cada quatre anys, per tant, actual-
ment l’ACA, juntament amb el DARPAM, està treba-
llant en aquesta revisió.

En total s’han designat 12 zones vulnerables. En l’An-
nex s’observen les comarques que es veuen afectades 
per la delimitació de les esmentades zones vulnera-
bles.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a minimitzar els ris-
cos de contaminació per nitrats per l’excés 
de purins
Tram. 314-07592/10

Resposta del Govern
Reg. 36215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07592/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a minimitzar els riscos de contamina-
ció per nitrats per l’excés de purins

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

El Govern és coneixedor que la contaminació per ni-
trats d’origen agrari és un problema de contaminació 
difosa greu a les aigües subterrànies de Catalunya. No 
obstant, és conscient que la recuperació dels aqüífers 
contaminats és de difícil solució a curt termini i que 
requereix d’un gran esforç de tots els sectors i admi-
nistracions implicades.

L’acció més significativa ha estat la formulació de la 
declaració de zones vulnerables en relació amb la con-
taminació de nitrats procedents de fons agràries. Fins 
al moment, hi ha hagut tres declaracions de zones vul-
nerables; la primera l’any 1998, mitjançant el Decret 
283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zo-

nes vulnerables, la segona al 2004, mitjançant el De-
cret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es desig-
nen noves zones vulnerables, i la tercera per l’Acord 
GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designa-
ció de noves zones vulnerables. D’acord amb la nor-
mativa, aquesta designació s’ha de revisar cada quatre 
anys, per tant en l’actualitat s’està treballant en aquesta 
revisió.

La segona acció significativa ha estat la derivada de la 
publicació i transposició de la Directiva de Nitrats de 
desembre de 1991. Dins del marc d’aquesta Directi-
va, les competències de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) es centren fonamentalment en la identificació, 
control i seguiment de la contaminació per nitrats. Les 
seves actuacions contribueixen a millorar el coneixe-
ment de la problemàtica associada als nitrats, però són 
les mesures agronòmiques i el control sobre la seva 
aplicació les que poden exercir una major influència 
en l’evolució de la qualitat de les aigües subterrànies, 
amb forta presència de nitrats.

En aquest sentit, les tasques que es porten a terme des 
de l’ACA són:

– Disseny, explotació, revisió i manteniment de la xar-
xa de control, amb freqüència semestral o anual, se-
gons el cas.

– Revisió i anàlisi de les dades procedents de les xar-
xes de control.

– Identificació de les aigües afectades, cada quatre 
anys.

– Elaboració de l’informe quadriennal de seguiment 
de la Directiva, que es tramet a la Comissió Europea 
(el darrer informe correspon al període 2008-2011 i va 
ésser enviat al 2012).

D’altra banda, les actuacions realitzades pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (DAAM), els darrers 10 anys, per a mi-
nimitzar els riscos de contaminació per nitrats d’ori-
gen agrari s’engloben dintre de tres nivells d’actuació:

− Actuacions normatives

− Actuacions de foment

− De coordinació de les actuacions administratives

Per donar un impuls i coordinació a les actuacions que 
realitzen els diferents sectors, s’ha elaborat un Pla es-
tratègic de la fertilització agrària i dejeccions ramade-
res a Catalunya, que ha estat presentat i debatut amb 
els diferents agents implicats, i que s’està tramitant per 
tal que pugui ser aprovat pel Govern. Aquest Pla conté 
tot un seguit de mesures que ja han estat posades en 
marxa en molts casos, unes perquè ja es venien apli-
cant i altres perquè hi ha un consens general en l’inte-
rès i importància d’implementar-les.

L’aplicació del Decret 136/2009, en el marc dels pro-
cessos d’adequació de les granges a la Llei 3/1998, i 
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després a la Llei 20/2009, ha comportat que les gran-
ges catalanes disposin totes d’un pla de gestió (terres, 
sistemes de tractament, capacitat d’emmagatzematge 
adequada), que ha comportat una inversió molt quan-
tiosa per part del ramaders catalans. En aquest mo-
ment les actuacions en aquest àmbit s’adrecen, per 
part de l’administració, al control de la implementació 
d’aquests plans.

Un cop el Consorci GESFER, per qüestions de sim-
plificació i eficiència administrativa, va ser englobat 
dintre de la Direcció General d’Agricultura i Rama-
deria, els recursos humans i coneixement disponible 
estan sent aplicats per implementar les línies mestres 
d’aquest Pla estratègic, entre les quals destaquen espe-
cialment els Plans de millora de la fertilització agrària 
(PMFA) i el programa de reducció de nitrogen a les 
dietes del bestiar.

Les actuacions dutes a terme fins ara, en l’àmbit del 
foment, s’adrecen a la promoció d’una fertilització de 
base orgànica, complementada amb fertilitzants mi-
nerals, en aquelles situacions de molt alta producció 
o per cultius especialitzats. Aquestes són les actuaci-
ons dels plans de millora de la fertilització nitrogena-
da que cobreixen les principals àrees agrícoles de Ca-
talunya, i que es van estendre a les Terres de Ponent 
l’any 2010, i la participació en el desenvolupament de 
mesures de quantificació del nitrogen: conductímetres, 
la reducció dels consums d’aigua en granja, o la reduc-
ció de nitrogen a les dietes del porcí, on més del 50% 
de les explotacions apliquen algun tipus de reducció.

Les actuacions en l’àmbit dels tractaments de les de-
jeccions ramaderes s’han adreçat a tres aspectes:

− El manteniment de les plantes d’assecatge de purí, 
greument amenaçades en la seva viabilitat per l’aca-
bament de les primes amb què van ser construïdes, i 
la necessitat d’adaptar-les a un nou entorn tecnològic 
i administratiu.

− L’impuls a tots els sistemes de tractament que es tro-
baven en fase de desenvolupament i que no han estat 
afectats per canvis en el sistema de primes (biogàs).

− La promoció i impuls de les tecnologies més robus-
tes de tractament (separador sòlid-líquid i compostatge).

S’està treballant en una sol·licitud d’exempció del límit 
de 170 kg de nitrogen dels fems per algunes explotaci-
ons agràries que tenen cultius amb elevades demandes 
de nitrogen. Aquesta exempció, que ha de sol·licitar 
l’Estat a la Comissió Europea, disposa ja d’un primer 
document base per tal que, conjuntament amb altres 
comunitats autònomes amb una agricultura similar, es 
pugui sol·licitar. La importància d’obtenir una exemp-
ció seria limitar les entrades de nitrogen al sistema.

Altres actuacions destacades són l’aplicació d’un pro-
jecte LIFE, concedit per la Unió Europea, que incor-
pora aquelles millors tecnologies en la gestió i aplica-
ció dels purins.

La naturalesa del procés de contaminació dels nitrats i 
les característiques hidrogeològiques de moltes de les 
masses d’aigua afectades, que presenten elevats temps 
de resposta a les actuacions que es realitzen, fan que 
les actuacions que s’han dut a terme en l’àmbit de la 
minimització dels nitrats no siguin visibles en el con-
junt d’aquestes masses d’aigua per al període 2007-
2011, que és el període a què es refereix el darrer in-
forme quadriennal enviat a la Comissió Europea sobre 
l’aplicació de la Directiva Nitrats.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a la posada en fun-
cionament de la depuradora d’aigües resi-
duals de Benifallet (Baix Ebre)
Tram. 314-07634/10

Resposta del Govern
Reg. 36216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07634/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les previsions per a la posada en funcionament de 
la depuradora d’aigües residuals de Benifallet (Baix 
Ebre)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Cata-
lunya (PGDCFC) és l’instrument de planificació que 
defineix les actuacions i programes que integren les 
línies estratègiques del Govern, en matèria d’aigües, 
d’acord amb les directrius incloses a la Directiva marc 
de l’aigua (DMA).

Seguint les mesures d’estabilitat pressupostària pre-
vistes al Pla de viabilitat econòmica de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, actualment no és possible executar 
noves inversions en els diferents àmbits d’actuació de 
l’ACA, com és el cas del sanejament.

Per aquest motiu, la programació de l’execució de la 
depuradora (EDAR) i col·lectors de Benifallet, previs-
ta al PSARU, corresponent a un nucli inferior a 2.000 
habitants-equivalents (h/e), de la comarca del Baix 
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Ebre, està actualment aturada, tal i com també ho està 
la resta d’actuacions d’aquest programa.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a la posada en fun-
cionament de la depuradora d’aigües resi-
duals de Corbera d’Ebre (Terra Alta)
Tram. 314-07635/10

Resposta del Govern
Reg. 36217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07635/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions per a la posada en funcionament de la 
depuradora d’aigües residuals de Corbera d’Ebre (Ter-
ra Alta)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

Seguint les mesures d’estabilitat pressupostària pre-
vistes al Pla de viabilitat econòmica de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, actualment no és possible executar 
noves inversions en els diferents àmbits d’actuació de 
l’ACA, com és el cas del sanejament.

Per aquest motiu, la programació de l’execució d’a-
quelles depuradores (EDAR) dels nuclis inferiors a 
2.000 habitants-equivalents (h/e), previstes al  PSARU, 
de la comarca de la Terra Alta, com és el cas de la 
EDAR de Corbera d’Ebre, està actualment aturada, 
tal i com també ho està la resta d’actuacions d’aquest 
programa.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de la nova estació d’auto-
busos de Girona
Tram. 314-07636/10

Resposta del Govern
Reg. 36218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07636/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació de la nova estació d’autobusos de Girona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

El projecte constructiu de la nova estació d’autobusos 
de Girona es troba en fase de redacció en, en coordi-
nació amb l’Ajuntament de Girona, amb el calendari 
previst de redacció durant 2013.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de l’estació Rambla Just 
Oliveras en el Pla de millora d’accessibilitat 
a les estacions de les xarxes de Ferrocarrils 
Metropolitans de Barcelona
Tram. 314-07679/10

Resposta del Govern
Reg. 36219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07679/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inclusió de l’estació Rambla Just Oliveras en el Pla 
de millora d’accessibilitat a les estacions de les xarxes 
de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Jordi Terra-
des i Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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L’adaptació de l’estació de Rambla Just Oliveras de la 
línia 1 del metro de Barcelona està inclosa en el con-
junt d’actuacions de millora d’accessibilitat previstes 
per aquest Departament a les estacions de la xarxa de 
Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona.

Les partides pressupostàries necessàries per les obres 
d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de la lí-
nia 1 del metro de Barcelona quedaran oportunament 
habilitades prèviament a la seva execució.

L’import total del pressupost segons projecte de les 
obres de millora d’accessibilitat de l’estació Rambla 
Just Oliveras de la línia 1 del metro es coneixerà un 
cop aquest projecte quedi redactat.

El calendari per l’execució de les obres d’adaptació de 
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro 
de Barcelona preveu el seu inici durant 2014.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del calendari del Pla di-
rector d’infraestructures 2011-2020 pel que 
fa a l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro
Tram. 314-07680/10

Resposta del Govern
Reg. 36220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07680/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment del calendari del Pla director d’infraes-
tructures 2011-2020 pel que fa a l’estació Ernest Lluch 
de la línia 5 del metro

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Jordi Terra-
des i Santacreu

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

Per tal de poder finalitzar les obres pendents necessà-
ries per la posada en servei de la nova estació Ernest 
Lluch de la Línia 5 del Metro de Barcelona, aquest 
Departament està redactant el projecte constructiu ac-
tualitzat, amb l’objectiu de reduir al màxim la despesa 
necessària tot mantenint les funcionalitats previstes de 
la futura estació.

El calendari d’execució s’establirà un cop finalitzi la 
redacció del projecte constructiu, actualitzat en funció 
de les disponibilitats pressupostàries existents.

El cost del manteniment de la línia 5 no es veu alterat 
per les obres de l’estació d’Ernest Lluch.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció dels habitatges de pro-
tecció oficial del sector residencial del Gor-
nal III, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)
Tram. 314-07690/10

Resposta del Govern
Reg. 36221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07690/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la construcció dels habitatges de protecció oficial 
del sector residencial del Gornal III, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Jordi Terra-
des i Santacreu

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

El 5 de desembre de 2012, l’Ajuntament de l’Hospita-
let de Llobregat i la Generalitat de Catalunya van sig-
nar un conveni urbanístic entre aquest Departament, 
l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat per a la concreció de les actuacions en 
àmbits d’habitatge protegit al municipi de l’Hospita-
let de Llobregat. En el conveni es va acordar que el 
solar del carrer Narcís Monturiol propietat de l’Insti-
tut Català del Sòl, al qual fa referència la resolució del 
Parlament 487/IX de 7 de març de 2012, es destinés a 
la construcció d’habitatge protegit amb règim general 
de venda, mitjançant l’alienació del solar per part de 
l’Institut Català del Sòl.

L’Institut Català del Sòl ha iniciat els procediments 
necessaris per tal d’alienar aquesta parcel·la i es preveu 
poder formalitzar la seva venda durant aquest mes.

El conveni esmentat allibera l’Institut Català del Sòl 
de l’obligació de promoure les obres dels 77 habi-
tatges de protecció oficial en el Sector Residencial 
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de Gornal III al carrer Narcís Monturiol, cantonada 
amb el carrer Fortuna.

Atès que s’ha acordat que l’Institut Català del Sòl no 
serà el promotor d’aquestes obres, no serà necessa-
ri fer cap previsió pressupostaria en relació a aquesta 
actuació.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan deso-
cupats al Baix Camp
Tram. 314-07691/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07691/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim 
de venda que estan desocupats al Baix Camp

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté 
i Ibarz, Núria Segú Ferré

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 
314-07691/10 a 314-07708/10, amb les següents con-
sideracions:

Us adjunto la relació dels habitatges del parc públic de 
la Generalitat en venda que es troben desocupats, dels 
habitatges en lloguer, dels habitatges en lloguer deso-
cupats i dels habitatges en fase de construcció a les 
comarques del Baix Camp, Priorat, Tarragonès, Baix 
Penedès, Alt Camp i Conca de Barberà.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan deso-
cupats al Priorat
Tram. 314-07692/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan deso-
cupats al Tarragonès
Tram. 314-07693/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan deso-
cupats al Baix Penedès
Tram. 314-07694/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan deso-
cupats a l’Alt Camp
Tram. 314-07695/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan deso-
cupats a la Conca de Barberà
Tram. 314-07696/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan deso-
cupats al Baix Camp
Tram. 314-07697/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan deso-
cupats al Priorat
Tram. 314-07698/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan deso-
cupats al Tarragonès
Tram. 314-07699/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan deso-
cupats al Baix Penedès
Tram. 314-07700/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan deso-
cupats a l’Alt Camp
Tram. 314-07701/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan deso-
cupats a la Conca de Barberà
Tram. 314-07702/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Genera-
litat que estan en construcció al Baix Camp
Tram. 314-07703/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Generali-
tat que estan en construcció al Priorat
Tram. 314-07704/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Genera-
litat que estan en construcció al Tarragonès
Tram. 314-07705/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Genera-
litat que estan en construcció al Baix Pene-
dès
Tram. 314-07706/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Generali-
tat per a vendre o llogar que estan en cons-
trucció a l’Alt Camp
Tram. 314-07707/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Generali-
tat que estan en construcció a la Conca de 
Barberà
Tram. 314-07708/10

Resposta del Govern
Reg. 36222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la durada de les obres per al millora-
ment dels accessos al coll de Comiols entre 
la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07720/10

Resposta del Govern
Reg. 36223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07720/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la durada de les obres per al millorament dels ac-
cessos al coll de Comiols entre la Noguera i el Pa-
llars Jussà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa, Rosa Amo-
rós i Capdevila

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-07720/10 a 314-07725/10, amb les següents consi-
deracions:

El projecte constructiu del tram nord Folquer-Solso-
na de les obres de condicionament del Pas de Comi-
ols es troba en fase avançada de redacció. El tram 
Artesa-Folquer està pendent de rebre la Declaració 
d’Impacte Ambiental de l’estudi informatiu per po-
der ser enllestit.

Els projectes constructius s’aprovaran un cop hagin 
estat redactats i establiran la durada de les obres així 
com el cost definitiu de l’actuació.

Les al·legacions formulades s’han atès d’acord amb els 
criteris d’interès general de la carretera. En concret, 
l’al·legació formulada per l’Ajuntament d’Artesa de Se-
gre va obligar a fer un segregat amb una nova infor-
mació pública.
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La licitació de les obres dependrà de les disponibilitats 
pressupostàries.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del projecte de millorament 
dels accessos al coll de Comiols entre la No-
guera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07721/10

Resposta del Govern
Reg. 36223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07720/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció a les al·legacions i observa-
cions al projecte de millorament dels acces-
sos al coll de Comiols entre la Noguera i el 
Pallars Jussà
Tram. 314-07722/10

Resposta del Govern
Reg. 36223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07720/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació del projecte de millora-
ment dels accessos del coll de Comiols en-
tre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07723/10

Resposta del Govern
Reg. 36223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07720/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase en què es troba el projecte de 
millorament dels accessos al coll de Comi-
ols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07724/10

Resposta del Govern
Reg. 36223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07720/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data per a la licitació de les obres 
del projecte de millorament dels accessos al 
coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars 
Jussà
Tram. 314-07725/10

Resposta del Govern
Reg. 36223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07720/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació de les obres d’ar-
ranjament de la carretera C-1412a
Tram. 314-07726/10

Resposta del Govern
Reg. 36224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07726/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació de les obres d’arranjament de la 
carretera C-1412a

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

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

L’esmentada obra es va adjudicar a l’empresa Àrids 
Romà SA el 10-11-2010. Per manca de disponibilitat 
pressupostària no s’ha pogut executar fins a la data 
actual. L’obra està en suspensió temporal i amb la 
plena conformitat de l’empresa adjudicatària, per 
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la qual cosa, no ha comportat cap cost per a l’admi-
nistració.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament del centre de recupe-
ració de fauna salvatge dels Aiguamolls de 
l’Empordà
Tram. 314-07803/10

Resposta del Govern
Reg. 36348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07803/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament del centre de recuperació de fauna salvat-
ge dels Aiguamolls de l’Empordà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

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

El CRFS es manté en funcionament però amb una 
redefinició de les seves tasques. En el nou model de 
gestió, el centre actuarà com a punt de recepció i es-
tabilització dels exemplars ingressats, per derivar-los 
després a algun dels centres principals. D’aquesta 
manera s’aconsegueix optimitzar la utilització de les 
instal·lacions. A més, el Departament comptarà amb 
un servei de suport extern per a poder donar el servei 
en horari complet. Pel que fa a la resta d’àmbits, el De-
partament seguirà prestant els serveis que fins ara s’hi 
estaven donant.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de danys en els conreus de 
Puigverd de Lleida (Segrià) per les pedrega-
des del 8 de juny de 2013
Tram. 314-07814/10

Resposta del Govern
Reg. 36349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07814/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’avaluació de danys en els conreus de Puigverd 
de Lleida (Segrià) per les pedregades del 8 de juny de 
2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

El procediment per l’avaluació dels danys per pedre-
gades sobre els cultius comença amb la sol·licitud d’un 
informe als tècnics de les oficines comarcals afecta-
des, seguidament el DAAM transmet aquest informe 
a les agrupacions sindicals agràries per tal que aportin 
comentaris i observacions i finalment els serveis tèc-
nics de DAAM valoren les observacions i envien al 
MAGRAMA l’informe sol·licitant les excepcions fis-
cals corresponents.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de les xarxes de pro-
tecció contra la pedra en els conreus
Tram. 314-07815/10

Resposta del Govern
Reg. 36350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07815/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el finançament de les xarxes de protecció contra la pe-
dra en els conreus

Grup Parlamentari: GP SOC
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Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura Brusca

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

Actualment, la implantació de xarxes de protecció con-
tra les pedregades poden ser subvencionades mitjançant 
la línia de modernització de les explotacions agràries 
dins del Contracte Global d’Explotació. L’ajut consis-
teix en una subvenció aplicable als costos de les actuaci-
ons subvencionables del 40%. Aquest percentatge d’ajut 
pot augmentar en un 10% en les explotacions situades 
majoritàriament en zones de muntanya, desfavorides 
per despoblament o en Xarxa Natura 2000 o bé quan la 
persona sol·licitant sigui un agricultor o agricultora jo-
ve que, sol·licita l’ajut simultàniament a la seva primera 
instal·lació o en els cinc anys següents, sempre que no 
hagi complert els quaranta anys d’edat.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a resoldre les sol·licituds 
de la convocatòria dels plans de millora del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-07819/10

Resposta del Govern
Reg. 36351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07819/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el termini per a resoldre les sol·licituds de la convoca-
tòria dels plans de millora del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura Brusca

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

Per a l’any 2013 el termini establert a l’Ordre de la 
convocatòria és l’especificat a l’article 10.6 i és de sis 
mesos a comptar de la data en què finalitza el termini 
de presentació de sol·licituds.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hectàrees d’arrossars del delta de 
l’Ebre afectades pel caragol maçana
Tram. 314-07823/10

Resposta del Govern
Reg. 36352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07823/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les hectàrees d’arrossars del delta de l’Ebre afectades 
pel caragol maçana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

Les hectàrees amb presència de caragol poma a la pri-
mavera de 2013 és de 2.400 hectàrees de les quals 300 
han patit danys.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hectàrees de terreny del delta de 
l’Ebre afectades pel caragol maçana
Tram. 314-07824/10

Resposta del Govern
Reg. 36353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07824/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les hectàrees de terreny del delta de l’Ebre afectades 
pel caragol maçana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:
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Les hectàrees de terreny del delta de l’Ebre afectades 
pel cargol maçana són les mateixes que les d’arrossars.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de creixement i afecta-
ció de la plaga del caragol maçana al delta 
de l’Ebre per al 2014 i el 2015
Tram. 314-07825/10

Resposta del Govern
Reg. 36354 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07825/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de creixement i afectació de la plaga del 
caragol maçana al delta de l’Ebre per al 2014 i el 2015

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

Des del DAAM es fa el seguiment de les parcel·les 
afectades per determinar la incidència de les diferents 
plagues, malalties, males herbes i cargol a fi de moni-
toritzar l’evolució del cultiu i poder tenir dades a final 
de campanya d’afectació en collita.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de creixement i afecta-
ció de la plaga del caragol maçana al delta 
de l’Ebre per al període 2013-2018
Tram. 314-07826/10

Resposta del Govern
Reg. 36355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07826/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de creixement i afectació de la plaga 
del caragol maçana al delta de l’Ebre per al  període 
2013-2018

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

Des del DAAM es fa el seguiment de les parcel·les 
afectades per determinar la incidència de les diferents 
plagues, malalties, males herbes i cargol a fi de moni-
toritzar l’evolució del cultiu i poder tenir dades a final 
de campanya d’afectació en collita.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de creixement i afecta-
ció de la plaga del caragol maçana al delta 
de l’Ebre per al període 2013-2023
Tram. 314-07827/10

Resposta del Govern
Reg. 36356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07827/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de creixement i afectació de la plaga 
del caragol maçana al delta de l’Ebre per al període 
2013-2023

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Des del DAAM es fa el seguiment de les parcel·les 
afectades per determinar la incidència de les diferents 
plagues, malalties, males herbes i cargol a fi de moni-
toritzar l’evolució del cultiu i poder tenir dades a final 
de campanya d’afectació en collita.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hectàrees del delta de 
l’Ebre tractades amb saponines per a fer 
front al caragol maçana
Tram. 314-07828/10

Resposta del Govern
Reg. 36357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07828/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’hectàrees del delta de l’Ebre tractades 
amb saponines per a fer front al caragol maçana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

Durant l’any 2012 es van tractar 1.014 hectàrees i du-
rant l’any 2013 2.968.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’atorgar ajuts, compen-
sacions econòmiques o beneficis fiscals als 
productors del delta de l’Ebre afectats pel 
caragol maçana
Tram. 314-07829/10

Resposta del Govern
Reg. 36358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07829/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió d’atorgar ajuts, compensacions econò-
miques o beneficis fiscals als productors del delta de 
l’Ebre afectats pel caragol maçana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura Brusca

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

S’està elaborant conjuntament amb el sector un pla de 
lluita contra el cargol.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts, les compensacions econò-
miques o els beneficis fiscals que s’atorga-
ran als productors del delta de l’Ebre afec-
tats pel caragol maçana
Tram. 314-07830/10

Resposta del Govern
Reg. 36359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07830/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts, les compensacions econòmiques o els bene-
ficis fiscals que s’atorgaran als productors del delta de 
l’Ebre afectats pel caragol maçana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura Brusca

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



8 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 163

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 44

Es definiran al nou pla de lluita que s’està elaborant.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer rotació de conreus 
als arrossars del delta de l’Ebre per a fer 
front al caragol maçana
Tram. 314-07831/10

Resposta del Govern
Reg. 36360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07831/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de fer rotació de conreus als arrossars del 
delta de l’Ebre per a fer front al caragol maçana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura Brusca

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

Es tracta d’una de les accions proposades que es defi-
niran al nou pla de lluita que s’està elaborant.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de dur a terme noves me-
sures al delta de l’Ebre per a lluitar contra el 
caragol maçana
Tram. 314-07832/10

Resposta del Govern
Reg. 36361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07832/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de dur a terme noves mesures al delta de 
l’Ebre per a lluitar contra el caragol maçana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

El Govern implementarà noves mesures per lluitar 
contra la plaga del cargol que es definiran en el nou pla 
de lluita que s’està elaborant.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures que es duen a terme al 
delta de l’Ebre per a fer front al caragol ma-
çana
Tram. 314-07833/10

Resposta del Govern
Reg. 36362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07833/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures que es duen a terme al delta de l’Ebre per 
a fer front al caragol maçana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

Les actuacions que actualment duu el Govern per fer 
front a la plaga del cargol maçana passen per l’apli-
cació de la resolució, la vigilància del hemidelta dret, 
la investigació i desenvolupament de productes, l’in-
ventari de l’estat de la plaga als canals, al riu i als nu-
clis aïllats, els anàlisis per a l’eixut hivernal i per als 
tractaments amb aigua de mar en arrossars i xarxes de 
drenatge.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió pressupostària del 2014 
per a fer front al caragol maçana al delta de 
l’Ebre
Tram. 314-07835/10

Resposta del Govern
Reg. 36363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07835/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió pressupostària del 2014 per a fer front al ca-
ragol maçana al delta de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

Les previsions pressupostàries que el Govern destina-
rà l’any 2014 a la lluita contra el cargol maçana al Del-
ta de l’Ebre es definiran al nou Pla de lluita que s’està 
elaborant.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme al delta de 
l’Ebre per a lluitar contra el caragol maçana 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-07836/10

Resposta del Govern
Reg. 36364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07836/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme al delta de l’Ebre per a llui-
tar contra el caragol maçana el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Núria Ventura 
Brusca

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

Des de l’inici de la plaga fins al 2009 el cargol poma 
va experimentar un gran creixement anual. A partir 
del 2009 l’estratègia del Govern va ser en primer lloc 
reduir l’extensió en superfície de la plaga i en un segon 
terme reduir l’efecte en la zona afectada. Ambdós ob-
jectius s’han assolit ja que la plaga ha estat confinada 
al hemidelta esquerra i el nombre de parcel·les real-
ment afectades s’ha pogut contenir.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han in-
gressat en centres penitenciaris de Barce-
lona el 2013
Tram. 314-08094/10

Resposta del Govern
Reg. 36225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08094/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que han ingressat en centres pe-
nitenciaris de Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
08094/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Fascicle segon
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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 l’opinió del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement amb relació al comuni-
cat de l’Ajuntament de Salou sobre les inver-
sions a Port Aventura i a BCN World
Tram. 311-00720/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31502 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 26.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Maurici Lucena i Be-
triu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenten al Govern la pregunta 
següent, per tal que els sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Què pensa el Conseller d’Economia i Coneixement 
del comunicat de l’Ajuntament de Salou governat pel 
mateix partit que governa la Generalitat, que la Pre-
sidència del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) (que 
ostenta el conseller d’Economia i Finances) i el propi 
Govern estan obstaculitzant i posen en perill les inver-
sions de Port Aventura i de Barcelona World?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Maurici Lucena i Betriu
Diputat del GP SOC Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reactivació del Consorci 
Recreatiu i Turístic
Tram. 311-00721/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31503 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 26.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Maurici Lucena i Be-
triu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenten al Govern la pregunta 
següent, per tal que els sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Vist el comunicat de l’Ajuntament de Salou gover-
nat pel mateix partit que governa la Generalitat, que 
la Presidència del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) 
(que ostenta el conseller d’Economia i Finances) i el 
propi Govern estan obstaculitzant i posen en perill 
les inversions de Port Aventura i de Barcelona World, 
pensa el Conseller d’Economia i Coneixement resol-
dre definitivament el problema del CRT per tal que 
torni a existir i sigui operatiu?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Maurici Lucena i Betriu
Diputat del GP SOC Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’assignació capitativa als 
sectors sanitaris, Aran, Barcelona i les qua-
tre àrees, del 2013 i en comparació amb el 
període 2010-2012
Tram. 311-00785/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36183 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’assignació capitativa durant l’any 
2013, en milions euros i per a persona, a cada un dels 
antics 25 sectors sanitaris i Vall Aran i Barcelona i per 
les 4 àrees, en xifres totals comparant amb el 2010, 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la distribució pressupostària 
del sector sanitari el 2013 i en comparació 
des del 2003
Tram. 311-00786/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36184 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina ha estat la distribució pressupostària durant 
l’any 2013 per atenció primària, hospitalària-especia-
litzada, transport sanitari, inversions, medicació am-
bulatòria amb receptes, Medicació hospitalària de dis-
pensació ambulatòria i altres comparats amb els anys 
anteriors des del 2003?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per al cobrament 
d’alguns serveis sanitaris a persones resi-
dents a Catalunya i la facturació del 2012 i 
el 2013
Tram. 311-00787/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36185 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris per a cobrar a persones resi-
dents a Catalunya per visites, urgències, anticoncep-
ció emergència, interrupció voluntària de l’embaràs..., i 
quin és el nombre de facturacions fetes els anys 2012 
i 2013?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a retornar 
o no cobrar els copagaments imposats pel 
Govern de l’Estat a la medicació hospitalà-
ria de dispensació ambulatòria a partir de l’1 
d’octubre de 2013
Tram. 311-00788/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36186 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines són les accions i ordres donades per retornar 
o no cobrar els copagaments imposats per l’Estat a la 
medicació hospitalària de dispensació ambulatòria a 
partir del 1 d’octubre?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la proposta de sectors sanitaris 
a Catalunya i a Barcelona per al 2013 i el 2014
Tram. 311-00789/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36187 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina és la proposta de sectors sanitaris a Catalunya 
i a Barcelona per aquest any 2013 i el 2014?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la proposta de treball en xar-
xa en cada sector entre proveïdors sanitaris
Tram. 311-00790/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36188 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina és la proposta de treball en xarxa en cada sec-
tor de Catalunya entre proveïdors sanitaris?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació pressupostària de 
cada regió sanitària per al 2013 i en compa-
ració amb el període 2010-2012
Tram. 311-00791/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36189 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina és l’assignació pressupostària a cada Regió 
Sanitària per aquest any 2013 comparant amb els anys 
anteriors des de 2010?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model per a assignar re-
cursos de salut pública i assistencials apli-
cat el 2013 i el previst per al 2014
Tram. 311-00792/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36190 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
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143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin és el model per assignar recursos de Salut pú-
blica i assistencials durant l’any 2013 i quines són les 
previsions per 2014?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les llistes d’espera per a ci-
rurgia, proves complementàries i diagnòs-
tics als mesos de juny del 2010 al 2013
Tram. 311-00793/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36191 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les llistes d’espera per cirurgia, proves 
complementàries i diagnòstics a juny de 2013 compa-
rant des de 2010, 2011, 2012 al mateix període?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost del Depar-
tament de Salut per al 2013 en comparació 
amb el consolidat i el liquidat del 2012
Tram. 311-00794/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36192 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin és el pressupost pel Departament de Salut pel 
2013 comparat amb el consolidat aprovat en el Parla-
ment el 2012 i amb el liquidat i quina és la desviació 
del 2012?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els salaris dels professionals 
de l’Institut Català de la Salut i del sector sa-
nitari concertat previstos per al 2014 i la com-
paració amb els salaris mitjans del 2006 ençà
Tram. 311-00795/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36193 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els propòsits del Departament de Salut 
per any l’2014 en relació a salaris dels professionals de 
l’ICS i sector concertat pel que fa a la base, pagues ex-
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tra i part variable per objectius (DPO), comparant sa-
laris mitjos per categories des de l’any 2006 fins ara?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de professionals 
directes de l’Institut Català de la Salut i del 
sector sanitari concertat del 2013 i en com-
paració amb el període 2010-2012
Tram. 311-00796/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36194 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin és el nombre de professionals directes (ICS i 
sector concertat) que treballen al sistema sanitari pú-
blic en l’any en curs comparat amb els anys 2010, 2011 
i 2012, especificant per categories?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la despesa per càpita del De-
partament de Salut als mesos de setembre del 
2003 al 2013 en comparació amb la resta de co-
munitats autònomes i estats de la Unió Europea
Tram. 311-00797/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36195 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 

143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina és la càpita actual del Departament de Salut i 
en percentatge del PIB a setembre de 2013 en els pres-
supostos actuals, comparat des del 2003, any a any i 
comparant amb la resta de CCAA i Estats de la UE?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució en el període 
2010-2013 de la compra o dels contractes 
del Servei Català de la Salut a cada hospital 
de malalts aguts del Siscat
Tram. 311-00798/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36205 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a 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, 25 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la proposta de reordenació 
assistencial territorial dels hospitals de ma-
lalts aguts del Siscat per al 2013 i el 2014
Tram. 311-00799/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36206 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a 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, 25 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compra d’activitat o els 
contractes del Servei Català de la Salut amb 
l’Hospital Clínic i l’Hospital Sagrat Cor, de 
Barcelona, per al període 2013-2014
Tram. 311-00800/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36207 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a 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, 25 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió 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. 311-00801/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36208 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 27.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a 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, 25 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les lesions per apunyalament i per ar-
ma de foc que van patir dos mossos d’es-
quadra al juliol del 2013
Tram. 314-09404/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35770 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 són les raons per les que el Departament 
d’Interior ha qualificat d’accidents laborals lleus les le-
sions per arma blanca que va rebre un agent dels Mos-
sos d’Esquadra el passat 12 de juliol a Lleida i les fe-
rides per arma de foc d’un altre agent del passat 9 de 
juliol a Castell de l’Areny?

– La Direcció General de la Policia comunica a les or-
ganitzacions sindicals representatives del Cos de Mos-
sos d’Esquadra tots aquells accidents laborals que te-
nen la consideració de greu, molt greu o amb resultat 
de mort? Es comunica mitjançant els corresponents 
comunicats interns d’accident, d’incident o de recai-
guda (DAD 29)? En quins casos s’utilitzen aquests co-
municats interns? I comunica els accidents laborals 
que tenen altre consideració com lleu, etc? Per quines 
raons no es comunica?

– Considera el Departament d’Interior que les lesions 
per arma blanca que va rebre un agent dels Mossos 
d’Esquadra el passat 12 de juliol a Lleida i les ferides 
per arma de foc d’un altre agent del passat 9 de juliol 
a Castell de l’Areny no era necessari comunicar-ho a 
les organitzacions sindicals representatives del Cos de 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seguretat de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Tortosa (Baix Ebre) i 
sobre l’intent d’atemptat que va patir
Tram. 314-09405/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35771 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 mesures de seguretat van fallar perquè fos 
possible la col·locació d’un artefacte casolà en l’apar-
cament de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Tortosa, el passat 9 setembre 2013?

– Quines noves mesures de seguretat s’adoptaran o es 
milloraran en totes les comissaries per evitar que pu-
guin succeir fets com els de la Comissaria de Tortosa?

– La Comissaria de Tortosa disposava de les mateixes 
mesures de seguretat que la resta de comissaries del 
cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra des-
tinats a Girona l’1 de juliol de 2012, l’1 de ge-
ner de 2013 i l’1 de setembre de 2013
Tram. 314-09406/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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

– Quants agents dels Mossos d’Esquadra estaven des-
tinats a la ciutat de Girona l’1 de juliol de 2012, l’1 de 
gener de 2013 i l’1 de setembre de 2013?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la potenciació de les unitats dels Mos-
sos d’Esquadra especialitzades en la llui-
ta contra la corrupció, el frau urbanístic i el 
blanqueig de capital
Tram. 314-09407/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 ha dut a terme el Govern durant 
els anys 2012 i 2013 per potenciar les unitats especia-
litzades en la lluita contra la corrupció, contra el frau 
urbanístic i contra el blanqueig de capitals del Cos de 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes del xoc de dos trens de ro-
dalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 
20 de setembre de 2013
Tram. 314-09408/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35776 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines han estat les causes del xoc de trens de Roda-
lies que es va produir el passat dia 20 de setembre a 
l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ferits del xoc de dos trens de roda-
lia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 
de setembre de 2013
Tram. 314-09409/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin va ser el nombre de ferits i la gravetat en el xoc 
de trens de Rodalies que es va produir el passat dia 
20 de setembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció als passatgers pel xoc de dos 
trens de rodalia a l’estació de Sants, de 
Barcelona, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09410/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures es van prendre per atendre els pas-
satgers en el xoc de trens de Rodalies que es va pro-
duir el passat dia 20 de setembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació als usuaris per la situació genera-
da pel xoc de dos trens de rodalia a l’estació de 
Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09411/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures es van prendre per tal d’informar els 
usuaris de la situació generada arrel del xoc de trens 
de Rodalies que es va produir el passat dia 20 de se-
tembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el restabliment del servei després del 
xoc de dos trens de rodalia a l’estació de 
Sants, de Barcelona, el 20 de setembre 
de 2013
Tram. 314-09412/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions es van prendre per restablir el 
servei després del xoc de trens de Rodalies que es 
va produir el passat dia 20 de setembre a l’estació de 
Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat dels usuaris a llurs destina-
cions després del xoc de dos trens de roda-
lia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 
de setembre de 2013
Tram. 314-09413/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures es van dur a terme per tal de traslla-
dar els usuaris a les seves destinacions després del xoc 
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de trens de Rodalies que es va produir el passat dia 
20 de setembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats per l’atu-
rada del servei després del xoc de dos trens 
de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelo-
na, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09414/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants usuaris es van veure afectats per l’aturada del 
servei després del xoc de trens de Rodalies que es va 
produir el passat dia 20 de setembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els procediments per a aclarir els fets 
després del xoc de dos trens de rodalia a 
l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de 
setembre de 2013
Tram. 314-09415/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins procediments està duent a terme el Govern 
per tal d’esclarir els fets produïts després del xoc de 
trens de Rodalies que es va produir el passat dia 20 
de setembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del xoc de dos trens de rodalia 
a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de 
setembre de 2013
Tram. 314-09416/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin cost econòmic es valora que ha tingut i tindrà 
el xoc de trens de Rodalies que es va produir el passat 
dia 20 de setembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforç de la informació als usuaris 
de les línies afectades pel xoc de dos trens de 
rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 
20 de setembre de 2013
Tram. 314-09417/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Es va reforçar la informació als usuaris de les línies 
afectades després del xoc de trens de Rodalies que es 
va produir el passat dia 20 de setembre a l’estació de 
Sants? Com?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols d’actuació de Renfe en 
situacions com el xoc de dos trens de roda-
lia a l’estació de Sants, de Barcelona, del 20 
de setembre de 2013
Tram. 314-09418/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35786 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin són els protocols seguits per Renfe quan es 
produeix un accident com el xoc de trens de  Rodalies 

que es va produir el passat dia 20 de setembre a l’es-
tació de Sants? Quin protocol d’informació segueix 
Renfe per a informar al usuaris d’accidents d’aquestes 
característiques?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació del Govern en 
situacions com el xoc de dos trens de roda-
lia a l’estació de Sants, de Barcelona, del 20 
de setembre de 2013
Tram. 314-09419/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el protocol d’informació seguit pel Govern 
de la Generalitat davant de situacions com el xoc de 
trens de Rodalies que es va produir el passat dia 20 
de setembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva responsabilitat en situacions 
com el xoc de dos trens de rodalia a l’esta-
ció de Sants, de Barcelona, del 20 de setem-
bre de 2013
Tram. 314-09420/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Creu el Govern que té alguna responsabilitat davant 
els ciutadans quan es produeix una situació com el xoc 
de trens de Rodalies que es va produir el passat dia 
20 de setembre a l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Govern per a resol-
dre la situació creada pel xoc de dos trens 
de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelo-
na, el 20 de setembre de 2013
Tram. 314-09421/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions va fer el Govern per tal de resol-
dre la situació creada arrel del xoc de trens de Roda-

lies que es va produir el passat dia 20 de setembre a 
l’estació de Sants?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la saturació de les freqüències de pas 
en el servei de rodalia
Tram. 314-09422/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Atès que la gestió de Rodalies és responsabilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, creu el Go-
vern que hi ha saturació de freqüències?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la garantia de la seguretat de la xarxa 
de rodalia
Tram. 314-09423/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 35791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Vist el xoc de trens de Rodalies que es va produir el 
passat dia 20 de setembre a l’estació de Sants, està garan-
tida la seguretat de la xarxa de Rodalies a Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de bombers del parc de 
bombers de Reus (Baix Camp) en el moment 
de rebre l’avís d’un incendi en un habitatge 
el 21 de setembre de 2013
Tram. 314-09424/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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: 

– Quants bombers van fer el servei el passat dissabte 
21 de setembre de 2013, a les vuit del matí, per apagar 
el foc en un habitatge del carrer de la Muralla de la 
ciutat de Reus?

– Quants bombers hi havia en el Parc de Bombers en 
el moment de rebre l’avís de l’incendi en un habitatge 
del carrer de la Muralla de Reus?

– Quants bombers haurien d’haver anat a extingir l’in-
cendi segons els protocols del Cos de Bombers? Per qui-
nes raons no hi havia la dotació mínima de bombers?

– Aquest dia, quants bombers del Parc de Reus s’havi-
en desplaçat a altres parcs o a l’incendi forestal de Ti-
vissa? I quants havien exhaurit la seva jornada?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers del parc de 
bombers de Reus que van anar a apagar un 
foc agrícola a Maspujols (Baix Camp) el 21 
de setembre de 2013
Tram. 314-09425/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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: 

– Quants bombers van fer el servei el passat dissabte 
21 de setembre de 2013, a la una del migdia, per apa-
gar un foc agrícola a Maspujols?

– Quants n’hi havia en el Parc de Bombers?

– Quants bombers haurien d’haver anat a extingir l’in-
cendi segons els protocols del Cos de Bombers? Per 
quines raons no hi havia la dotació mínima de bom-
bers?

– Aquest dia, quants bombers del Parc de Reus s’havi-
en desplaçat a altres parcs o a l’incendi forestal de Ti-
vissa? I quants havien exhaurit la seva jornada?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
per robatoris d’aparells electrònics entre ju-
liol i setembre del 2013
Tram. 314-09426/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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: 

– Quantes denúncies li consta al Departament d’Inte-
rior que s’hagin presentat durant els mesos de juliol, 
agost i setembre de 2013 per sostraccions de telèfons 
mòbils, iphones, i altres aparells similars, en total a 
Catalunya i desglossades per regions policials?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els robatoris d’aparells electrònics 
que han afectat a joves d’entre catorze i vint 
anys
Tram. 314-09427/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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: 

– Quantes i quin percentatge sostraccions de mòbils, 
iphones i altres aparells similars han afectat a adoles-
cents i joves d’entre 14 i 20 anys, segons les denúncies 
presentades?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de robatoris d’aparells 
electrònics que s’han produït en establi-
ments d’oci i en actes i concerts públics
Tram. 314-09428/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36021 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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: 

– Quantes sostraccions de mòblis, iphones i altres apa-
rells similars s’han produït, segons les denúncies pre-
sentades, en discoteques i altres establiments d’oci, i 
quantes en actes o concerts públics?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

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



8 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 163

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als joves amb relació al 
robatori d’aparells electrònics en establi-
ments d’oci i en actes i concerts públics
Tram. 314-09429/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36022 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 parlamentari: 

– Quines accions ha portat a terme o preveu portar a 
terme el Departament d’Interior per informar a ado-
lescents i joves sobre el perill de sostracció de mòbils, 
iphones i altres aparells similars en discoteques o con-
certs públics?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a identificar els autors 
dels robatoris d’aparells electrònics i sobre 
el nombre de mesures preses entre juliol i 
setembre del 2013
Tram. 314-09430/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 parla-
mentari: 

– Quines mesures ha impulsat el Departament d’In-
terior per procedir a la identificació dels autors de ro-
batoris de mòbils, iphones i altres aparells similars i 
quantes s’han produït durant els mesos de juliol, agost 
i setembre de 2013?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’alguna xarxa de tràfic 
d’aparells electrònics
Tram. 314-09431/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36024 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 parlamentari: 

– Ha detectat el Departament d’Interior l’existència 
d’alguna xarxa que trafiqui amb mòbils, iphones i al-
tres aparells similars?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de diners del Consorci 
del Teatre Fortuny a l’escola de circ de Reus
Tram. 314-09432/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat,, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
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xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– S’han destinats diners des del Consorci de Teatre 
Fortuny de Reus a la nova escola de Circ de Reus per 
algun concepte? En el cas afirmatiu, quina quantitat de 
diners s’ha destinat i per quins conceptes?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013 

Joan Ignasi Elena Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la plantilla del Con-
sorci de Normalització Lingüística
Tram. 314-09433/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Com pensa fer front el Consorci de Normalització 
Lingüística el manteniment de la plantilla tenint en 
compte el pressupost del 2013?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost del 2013 del Consorci 
de Normalització Lingüística
Tram. 314-09434/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el pressupost real 2013 que pensa aplicar el 
Consorci de Normalització Lingüística?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Consorci de Normalit-
zació Lingüística per a afrontar la disminució 
de recursos provinents dels ens locals
Tram. 314-09435/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com pensa afrontar el Consorci de Normalització Lin-
güística la minva de recursos obtinguts del món local?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Consorci de Normalit-
zació Lingüística per a compensar les apor-
tacions que deixin de fer els ajuntaments
Tram. 314-09436/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– De quina manera pensa compensar el Consorci de 
Normalització Lingüística les aportacions que deixin 
de fer els ajuntaments?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de cursos programats pel 
Consorci de Normalització Lingüística del 
2010 ençà
Tram. 314-09437/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36058 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de cursos programats del Consor-
ci de Normalització Lingüística dels anys 2010, 2011, 
2012 i 2013? Quin és el pressupost dedicat a cada exer-

cici? Quin és el personal dedicat a aquests cursos i 
exercicis? Quina és la previsió per al 2014?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Joan Ignasi Elena Garcia, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació de torrents i aqüífers 
d’Osona per purins
Tram. 314-09438/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

L’excessiva concentració de purins a zones de la co-
marca d’Osona ha provocat que amb les intenses plu-
ges d’aquesta primavera i estiu es filtressin a torrents i 
aqüífers grans quantitats de nitrats i es contaminessin 
per sobre dels límits establerts algunes fonts.

a. Quines accions ha realitzat o realitzarà l’ACA da-
vant l’episodi de contaminació del torrent per purins 
utilitzats com adob, que es va produir a finals d’agost 
al torrent de les Paganes al municipi de l’Esquirol - 
Santa Maria de Corcó, a la comarca d’Osona?

b. Quines accions ha realitzat o realitzarà l’ACA da-
vant l’alta concentració de nitrats de les fonts i manan-
tials d’Osona, que en un 45% sobrepassen els límits 
establerts per l’OMS per a l’aigua de boca?

c. S’ha establert alguna coordinació pel que fa al tema 
dels purins i les dejeccions ramaderes entre el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat i el Departament 
d’Agricultura per tal d’establir els topalls de purins 
que es poden abocar per hectàrea i any?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els microsismes i les taques fosques 
que s’han detectat davant la costa d’Alcanar 
(Montsià)
Tram. 314-09439/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

Des del dilluns 9 de setembre l’Institut Geològic de 
Catalunya i l’Observatori de l’Ebre van detectar més de 
70 microsismes alguns de fins 2’8 graus en l’escala 
de Richter a uns 20 km mar endins davant de la costa 
del delta de l’Ebre, situats on s’estan desenvolupant els 
treballs del magatzem de gas subterrani Castor. Tam-
bé en els mateixos dies s’han detectat un seguit de ta-
ques fosques vora la costa d’Alcanar.

1. Quina informació té el Govern d’aquests fets?

2. Perquè no ha informat el Govern als ajuntaments 
afectats?

3. Els ajuntaments de Vinaròs, Benicarló i Penyísco-
la van rebre informació directa per part de l’empresa 
Escal UGS en una reunió que es va fer la mateixa set-
mana, mentre que l’ajuntament d’Alcanar no va estar 
informat, què pensa fer el Govern davant d’aquest fet?

4. Pensa el Govern investigar quines afectacions sobre 
l’ecosistema marí de la zona i sobre la pesca poden 
tenir aquests microsismes, tenint en compte la rique-
sa de la biodiversitat de la zona i la proximitat de la 
plataforma Castor en la ruta dels cetacis de la Medi-
terrània?

5. Quines actuacions va realitzar el Govern durant la 
tramitació del projecte, davant la denúncia què va fer 
la Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del 
Sènia, per la manca d’estudis sobre els efectes geolò-
gics de l’activitat?

6. Ha previst el Govern una pla específic d’emergència 
en cas de vessament o de deflagració, així com mesu-
res de control de qualitat de l’aire especifiques, atès 
que podria extreure’s també una part del «gas coixí» 
existent; però amb una part d’aquest gas també sorti-

rà petroli, que quedarà impregnat en les parets de la 
roca, i s’anirà extraient cada vegada que es buidin o 
s’omplin els 8 pous marins que s’hi connecten i que es 
tracta d’un petroli amb un alt contingut en sofre; és a 
dir cada vegada que s’extregui el gas, haurien de funci-
onar els cremadors per a poder depurar el gas i cremar 
el petroli combustió, que a més de l’efecte hivernacle 
produeixen la pluja àcida. Diòxid de sofre, diòxid de 
carboni, monòxid de carboni, metà, cadmi, crom, ben-
zè, naftalè, monòxid de nitrògen, diòxid de nitrògen, 
sulfur d’hidrògen i altres?

7. Ha informat l’empresa ESCAL UGS al Govern dels 
seus plans, estudis de seguretat, i impacte ambiental 
per a identificar els possibles riscos, mesures preventi-
ves i de control, atès què les costes d’Alcanar es troben 
dins l’àrea d’afectació?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes inclosos en el Pla In-
serjoves 2013
Tram. 314-09440/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quins programes concrets estan englobats dins del 
Pla Inserjoves 2013?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària per als pro-
grames del Pla Inserjoves 2013 i la previsió 
per al 2014
Tram. 314-09441/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la dotació pressupostària per cada progra-
ma del Pla Inserjoves el 2013 i la previsió per al 2014?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària a la forma-
ció en el Pla Inserjoves 2013 i la previsió per 
al 2014
Tram. 314-09442/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió pressupostària que es destinarà 
a la formació en el Pla Inserjoves el 2013 i la previsió 
per al 2014?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària per a l’ocu-
pació directa en el Pla Inserjoves 2013 i la 
previsió per al 2014
Tram. 314-09443/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la dotació pressupostària que es destinarà a 
l’ocupació directa en el Pla Inserjoves el 2013 i la pre-
visió per al 2014?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes en el Pla Inser-
joves 2013
Tram. 314-09444/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quines accions concretes estan contemplades en el 
Pla Inserjoves 2013?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la procedència dels fons per al finan-
çament del Pla Inserjoves 2013
Tram. 314-09445/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la procedència dels fons destinats a finan-
çar el pla d’ocupació juvenil anomenat Inserjoves 2013?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del Pla Inserjoves 2013 
finançades per la Conferència Sectorial 
d’Ocupació 2013
Tram. 314-09446/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines accions del Pla Inserjoves 2013 són finança-
des amb recursos de la Conferència Sectorial d’Ocu-
pació 2013, i per quins imports?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del Pla Inserjoves 2013 fi-
nançades pel Fons social europeu
Tram. 314-09447/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines accions del Pla Inserjoves 2013 són finançades 
amb recursos del Fons Social Europeu i per quins imports?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del Pla Inserjoves 2013 fi-
nançades amb els pressupostos de la Ge-
neralitat
Tram. 314-09448/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines accions del Pla Inserjoves 2013 són finança-
des amb recursos propis del pressupost de la Generali-
tat de Catalunya 2013?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Ferran Pedret i Santos Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució de la comissió de segui-
ment que ha d’avaluar el desplegament del 
Pacte per a la infància
Tram. 314-09449/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quan té previst el Govern constituir la Comissió de 
Seguiment que ha d’avaluar el desplegament del Pacte 
per a la Infància a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013 

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució dels consells locals d’in-
fància i adolescència a què fa referència el 
Pacte per a la infància
Tram. 314-09450/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines accions ha emprés o emprendrà el Govern 
per tal d’impulsar la constitució dels consells locals 
d’infància i adolescència tal i com es contemplen al 
Pacte per a la Infància de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013 

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució del Consell Nacional 
d’Infància i Adolescència
Tram. 314-09451/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quan té previst el govern constituir el Consell Naci-
onal d’Infància i Adolescència?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013 

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració i l’aprovació del decret de 
participació dels infants i adolescents que 
preveu el Pacte per a la infància
Tram. 314-09452/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quins terminis té previst el govern elaborar i 
aprovar el decret de participació dels infants i adoles-
cents tal i com preveu al Pacte per a la Infància de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013 

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions d’impuls i suport a la par-
ticipació ciutadana del col·lectiu d’infants i 
adolescents
Tram. 314-09453/10

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines són les accions d’impuls i suport a la parti-
cipació ciutadana del col·lectiu d’infància i adolescèn-
cia que pensa emprendre el Govern durant els propers 
mesos?

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2013 

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el copagament que s’aplica als bene-
ficiaris dels serveis amb relació a l’aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 314-09454/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb l’aplicació de la Llei de la Depen-
dència a Catalunya, quin és el copagament que actual-

ment s’està aplicant a les persones beneficiàries dels 
serveis?

– Té previst el Govern modificar aquest copagament? 
En cas afirmatiu, quan? Com quedaria modificat?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats pel Departament de 
Benestar Social i Família a les fundacions i 
associacions vinculades als partits polítics 
catalans del 2010 ençà
Tram. 314-09455/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines subvencions, ajuts o convenis ha atorgat o 
té el Departament de Benestar amb fundacions i/o as-
sociacions vinculades als partits polítics catalans el 
2010, 2011, 2012 i 2013? Especificar anys, entitats, 
quanties i tipus d’ajut.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts a la Fundació Privada Nous 
Catalans del 2010 ençà
Tram. 314-09456/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

La Fundació Privada Nous Catalans –àmbit sectorial 
d’Immigració de CDC–  rep algun tipus d’ajut del Depar-
tament de Benestar Social durant el 2013? I el 2012, el 
2011 i el 2010? Especificar tipus d’ajut i quantia.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el llindar econòmic i les variables so-
cioeconòmiques que determinen que s’exer-
ceix la guarda d’un menor amb perill greu o 
impossibilitat
Tram. 314-09457/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Ventura Brus-
ca, 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.

Davant les informacions que estan apareixent en dife-
rents mitjans de comunicació en que s’afirma que han 
augmentat les denuncies de famílies a les que l’admi-
nistració retira la custòdia per penúries econòmiques.

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

Es considera a un infant en situació de desempara, en-
tre d’altres: «Quan manquen les persones a les quals 
per llei correspon d’exercir les funcions de guarda, 
o quan aquestes persones estan impossibilitades per 
exercir-les o en situació d’exercir-les amb perill greu 
per al menor.» 

– Pel que fa a la situació econòmica de la família, quin 
és el llindar econòmic així com les variables socioe-
conòmiques que determinen que s’exerceix la guarda 
amb perill greu o impossibilitat?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de desempa-
rament oberts del 2007 ençà
Tram. 314-09458/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Ventura Brus-
ca, 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.

Davant les informacions que estan apareixent en dife-
rents mitjans de comunicació en que s’afirma que han 
augmentat les denuncies de famílies a les que l’admi-
nistració retira la custòdia per penúries econòmiques.

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

– Quants expedients de desemparament es van obrir a 
Catalunya el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i fins 
l’1 de setembre del 2013?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els menors separats de llurs famílies 
biològiques per la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència del 2007 ençà
Tram. 314-09459/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36172 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Ventura Brus-
ca, 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.

Davant les informacions que estan apareixent en dife-
rents mitjans de comunicació en que s’afirma que han 
augmentat les denuncies de famílies a les que l’admi-
nistració retira la custòdia per penúries econòmiques.

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

Quants menors han estat separats de les seves famílies 
biològiques per part de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a petició dels EA-
IA (Equips d’atenció a la infància i l’adolescència) en 
els anys 2007 a 2013 a l’entendre que estan en situació 
de desemparament? D’aquests, en quants casos la varia-
ble de pobresa relativa i severa econòmica de la família 
ha format part de la decisió administrativa? En quants 
casos ha estat determinant? S’han aplicat prèviament 
en tots els casos mecanismes per evitar la pèrdua de la 
guàrdia i/o tutela principalment per motius econòmics? 
Es demana el detall per anys de 2010 a 2013.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies que han sol·licitat 
la renúncia temporal a la guarda de llurs fills 
per motius econòmics del 2010 ençà
Tram. 314-09460/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Ventura Brus-
ca, 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.

Davant les informacions que estan apareixent en dife-
rents mitjans de comunicació en que s’afirma que han 
augmentat les denuncies de famílies a les que l’admi-
nistració retira la custòdia per penúries econòmiques.

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

– Quantes famílies han sol·licitat voluntàriament la re-
núncia a la guarda dels seus fills de manera temporal 
per motius de penúria econòmica els anys 2010, 2011, 
2012 i 2013 i a quin nombre d’infants ha afectat?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per 
a evitar el risc de desemparament en famíli-
es amb problemes econòmics greus
Tram. 314-09461/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36174 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Ventura Brus-
ca, 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: 

– Quins mecanismes s’han posat en marxa per part del 
Departament de Benestar Social i Família i més con-
cretament la DGAIA per fer front a la problemàtica de 
mancances econòmiques greus derivades de la pèrdua 
de la feina i de subsidis per desocupació en famílies 
amb infants a càrrec per tal d’evitar el risc de desem-
parament? Quin és l’import econòmic dedicat a aquest 
concepte en els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes dels equips d’atenció 
a la infància i l’adolescència per a ajudar les 
famílies amb fills en risc de malnutrició per 
motius econòmics
Tram. 314-09462/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Ventura Brus-
ca, 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.

Davant les informacions que estan apareixent en dife-
rents mitjans de comunicació en que s’afirma que han 
augmentat les denuncies de famílies a les que l’admi-
nistració retira la custòdia per penúries econòmiques.

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

– Els EAIA (Equips d’atenció a la infància i l’adoles-
cència) disposen de mecanismes urgents per a facilitar 
recursos de manera immediata i continuada a les fa-
mílies que tenen fills amb risc de malnutrició per pe-
núries econòmiques? Quins són aquests mecanismes o 
recursos? Hi ha algun programa específic que contem-
pli ajuts a les famílies amb el risc de desemparament 
dels infants per mancança d’alimentació i per impossi-
bilitat de cobertura de les necessitats bàsiques? Quin?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies que han rebut 
suport econòmic o d’altres tipus de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència per a evitar el desemparament de 
llurs fills
Tram. 314-09463/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36176 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Ventura Brus-
ca, 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.

Davant les informacions que estan apareixent en dife-
rents mitjans de comunicació en que s’afirma que han 
augmentat les denuncies de famílies a les que l’admi-
nistració retira la custòdia per penúries econòmiques.

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

– A quantes famílies s’ha donat suport econòmic i al-
tra tipus de recursos per a evitar el desemparament 
dels seus fills per part de la DGAIA (mitjançant els 
dels serveis socials o d’altres recursos)? Quantes famí-
lies han estat ateses econòmicament per indicació dels 
EAIA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013? Quines són les 
quantitats totals destinades cadascun d’aquests anys a 
aquests recursos que tenen a veure exclusivament amb 
infants en el sí de les seves famílies que estan en situ-
ació de risc?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de famílies ateses pels 
equips d’atenció social per a recuperar la 
guarda de llurs fills declarats en situació de 
desemparament
Tram. 314-09464/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36177 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Ventura Brus-
ca, 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.

Davant les informacions que estan apareixent en dife-
rents mitjans de comunicació en que s’afirma que han 
augmentat les denuncies de famílies a les que l’admi-
nistració retira la custòdia per penúries econòmiques.

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

Quantes famílies estan essent ateses pels equips 
d’atenció social per tal que puguin recuperar la guarda 
dels seus fills declarats en situació de desemparament? 
En quants casos les famílies han pogut reeixir i recu-
perar la guarda i/o custòdia dels seus fills per haver re-
cuperat les possibilitats de fer-se’n càrrec? Es demana 
la informació per els anys de 2010 a 2013.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els circuits de donació de teixits ha-
bilitats pel Departament de Salut amb rela-
ció al Banc de Teixits de l’Hospital Clínic de 
Barcelona i al Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-09465/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 circuits de donació de teixits tant de 
persones vives com de donants després de la mort ha-
bilitats pel Departament de Salut en relació al Banc de 
Teixits de l’Hospital Clínic i al Banc de Sang i Teixits?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dificultats per a la donació de tei-
xits i de cervell al Banc de Teixits de l’Hos-
pital Clínic de Barcelona i al Banc de Sang i 
Teixits
Tram. 314-09466/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36179 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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: 

– Coneix el Departament de Salut les dificultats per la 
donació de teixits i de cervell als dos principals banc 
públics, al Banc de Teixits de l’Hospital Clínic i al 
Banc de Sang i Teixits, en el 2013?

Palau del Parlament, 25 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 unificació dels bancs de donació de 
teixits en un gran banc públic de teixits i cèl-
lules vinculat a l’empresa pública Banc de 
Sang i Teixits
Tram. 314-09467/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari i procediment per aquest any 
2013 per la unificació en un gran banc públic de teixits 
i cèl·lules vinculat a l’empresa pública Banc de Sang i 
Teixits?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa en els sectors 
sanitaris, a Aran, Barcelona i les quatre àre-
es del 2010 ençà
Tram. 314-09468/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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’assignació capitativa durant l’any 
2013, en milions euros i per a persona, a cada un dels 
antics 25 sectors sanitaris i Vall Aran i Barcelona i per 

les 4 àrees, en xifres totals comparant amb el 2010, 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució pressupostària en el 
sector sanitari el 2013
Tram. 314-09469/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 la distribució pressupostària durant 
l’any 2013 per atenció primària, hospitalària-especia-
litzada, transport sanitari, inversions, medicació am-
bulatòria amb receptes, Medicació hospitalària de dis-
pensació ambulatòria i altres comparats amb els anys 
anteriors des del 2003?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la matrícula definitiva a les universi-
tats en data del 20 de setembre de 2013 i del 
2010 ençà
Tram. 314-09470/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
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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 la matrícula definitiva a 20 de setem-
bre de 2013 a cada Universitat pública i privada en 
graus, màsters, doctorats i altres, comparat amb 2010, 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació pressupostària del 2013 
en recerca i innovació a les universitats pú-
bliques i del 2010 ençà
Tram. 314-09471/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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’assignació pressupostària del pres-
supost del 2013 a cada Universitat pública a la partida 
global de recerca i d’innovació i altres, i a cada cen-
tre de recerca, comparat amb els anys anteriors 2010, 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per al cobrament d’alguns 
serveis sanitaris a persones residents a Ca-
talunya i la facturació del 2012 i el 2013
Tram. 314-09472/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 criteris per a cobrar a persones resi-
dents a Catalunya per visites, urgències,  anticoncepció 
emergència, interrupció voluntària de l’embaràs..., i 
quin és el nombre de facturacions fetes els anys 2012 
i 2013?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a retornar o no co-
brar els copagaments imposats pel Govern 
de l’Estat a la medicació hospitalària de dis-
pensació ambulatòria a partir de l’1 d’octu-
bre de 2013
Tram. 314-09473/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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: 
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– Quines són les accions i ordres donades per retornar 
o no cobrar els copagaments imposats per l’Estat a la 
medicació hospitalària de dispensació ambulatòria a 
partir de l’1 d’octubre?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de sectors sanitaris a Ca-
talunya i a Barcelona per al 2013 i el 2014
Tram. 314-09474/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 sectors sanitaris a Catalunya 
i a Barcelona per aquest any 2013 i el 2014?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de treball en xarxa en ca-
da sector entre proveïdors sanitaris
Tram. 314-09475/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 treball en xarxa en cada sec-
tor de Catalunya entre proveïdors sanitaris?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària de cada re-
gió sanitària per al 2013 i del 2010 ençà
Tram. 314-09476/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’assignació pressupostària a cada Regió 
Sanitària per aquest any 2013 comparant amb els anys 
anteriors des de 2010?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estacions depuradores 
d’aigües residuals construïdes i el nombre 
d’estacions en funcionament
Tram. 314-09477/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR’s) hi ha construïdes a Catalunya? Quantes 
d’aquestes es troben en funcionament?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius dels descarrilaments de 
trens de Ferrocarrils de la Generalitat a l’es-
tació de plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-09478/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els motius dels darrers descarrilaments 
de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) a l’estació de Plaça de Catalunya, de Barcelo-
na? Quines mesures ha adoptat el Govern per resoldre 
aquestes incidències?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a particulars el 2012
Tram. 314-09479/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 va ser la facturació dels hospitals del Siscat de 
l’activitat privada a particulars l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a mútues i entitats asse-
guradores el 2012
Tram. 314-09480/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 va ser la facturació dels hospitals del Sis-
cat de l’activitat privada a mútues i entitats assegurado-
res l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 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 facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a mútues d’accidents de 
treballs i malalties professionals el 2012
Tram. 314-09481/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació dels hospitals del Siscat de 
l’activitat privada a mútues d’accidents de treball i ma-
lalties professionals l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a entitats assegurado-
res el 2012
Tram. 314-09482/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació dels hospitals del Siscat 
de l’activitat privada a entitats asseguradores de trànsit 
l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
hospitals del Siscat a beneficiaris de mútues 
i companyies asseguradores el 2012
Tram. 314-09483/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació dels hospitals del Siscat de 
l’activitat privada a beneficiaris de mútues i companyi-
es asseguradores l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’activitat privada en 
els hospitals del Siscat el 2012
Tram. 314-09484/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el percentatge de l’activitat privada en 
relació amb el total de l’activitat dels hospitals del Sis-
cat l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 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 facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a par-
ticulars el 2012
Tram. 314-09485/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació dels centres d’atenció pri-
mària del Siscat de l’activitat privada a particulars 
l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a mútu-
es i entitats asseguradores el 2012
Tram. 314-09486/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació dels centres d’atenció pri-
mària del Siscat de l’activitat privada a mútues i enti-
tats asseguradores l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a mú-
tues d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals el 2012
Tram. 314-09487/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació dels centres d’atenció pri-
mària del Siscat de l’activitat privada a mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a enti-
tats asseguradores de trànsit el 2012
Tram. 314-09488/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació dels centres d’atenció pri-
mària del Siscat de l’activitat privada a entitats assegu-
radores de trànsit l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 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 facturació per activitat privada dels 
centres d’atenció primària del Siscat a be-
neficiaris de mútues i companyies assegu-
radores el 2012
Tram. 314-09489/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació dels centres d’atenció pri-
mària del Siscat de l’activitat privada a beneficiaris de 
mútues i companyies asseguradores l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el percentatge d’activitat privada en els 
centres d’atenció primària del Siscat el 2012
Tram. 314-09490/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el percentatge de l’activitat privada en 
relació amb el total de l’activitat dels centres d’atenció 
primària del Siscat l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada del 
Siscat a particulars el 2012
Tram. 314-09491/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació a tots els centres del Siscat 
de l’activitat privada a particulars l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada del 
Siscat a mútues i entitats asseguradores el 
2012
Tram. 314-09492/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 va ser la facturació a tots els centres del Siscat 
de l’activitat privada a mútues i entitats asseguradores 
l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 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 facturació per activitat privada del 
Siscat a mútues d’accidents de treball i ma-
lalties professionals el 2012
Tram. 314-09493/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació a tots els centres del Siscat 
de l’activitat privada a mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la facturació per activitat privada del Sis-
cat a entitats asseguradores de trànsit el 2012
Tram. 314-09494/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació a tots els centres del Siscat 
de l’activitat privada a entitats asseguradores de trànsit 
l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació per activitat privada del 
Siscat a beneficiaris de mútues i companyi-
es asseguradores el 2012
Tram. 314-09495/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina va ser la facturació a tots els centres del Siscat 
de l’activitat privada a beneficiaris de mútues i compa-
nyies asseguradores l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’activitat privada en 
els centres del Siscat el 2012
Tram. 314-09496/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 36382 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el percentatge de l’activitat privada en 
relació amb el total de l’activitat a tots els centres del 
Siscat    l’any 2012?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre el 
tractament de la Via Catalana al programa 
Info K
Tram. 313-00005/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració que fa el president de la CCMA del 
tractament informatiu a l’espai Info K del Club Super3 
de la Via Catalana celebrada el proppassat Onze de 
Setembre?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les 
negociacions per a l’aprovació del contracte 
programa i l’avantprojecte de pressupostos
Tram. 313-00006/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 Consell de Go-

vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la situació de les negociacions per a l’apro-
vació del contracte-programa entre la CCMA i el Go-
vern de la Generalitat, i quines són les dades clau de 
l’avantprojecte de pressupostos que es trametrà al Par-
lament, com a properes fites principals en el finança-
ment de la CCMA?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre el 
tractament de la informació relativa a l’esco-
la Bufalà II, de Badalona (Barcelonès), a l’es-
pai de denúncia del programa Els Matins del 
16 de setembre de 2013
Tram. 313-00007/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 36994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Amb quins criteris es va realitzar el tractament de 
la informació (especialment en l’edició del resum ac-
cessible a través de la Xarxa) respecte de la situació de 
l’escola Bufalà II de Badalona, dins l’«Espai denún-
cia» del programa Els Matins del proppassat 16/09?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris periodístics que regeixen 
l’Info K
Tram. 322-00090/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 36979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris periodístics que regeixen el 
programa d’informació per a nens Info K?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el contracte programa
Tram. 322-00091/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 36980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com s’està treballant el contracte programa?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’avantprojecte de pressupost per al 
2014
Tram. 322-00092/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 36981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Amb quines xifres es treballa l’avantprojecte de 
pressupost 2014?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures preses en resposta a les 
recomanacions i consideracions del darrer 
informe del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals sobre el compliment 
de les línies de programació de Televisió de 
Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00093/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures han pres en resposta a les recoma-
nacions i consideracions que recull el darrer informe 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació 
de la CCMA, de juliol de 2013, «sobre el compli-
ment de les línies de programació de TVC i el Grup 
d’Emissores de Catalunya Ràdio»?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el nou model organitzatiu del 
servei públic de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals plantejat en la propos-
ta de contracte programa 2013-2016
Tram. 322-00094/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el planteig que hi ha al darrera del «nou mo-
del organitzatiu del servei públic de la CCMA» que 
plantegen a la proposta de Contracte Programa 2013-
2016?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la possible vulneració de la normativa 
vigent en matèria de protecció de la infància 
i l’adolescència en el reportatge sobre la Via 
Catalana del programa Info K
Tram. 322-00095/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 36995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment de la CCMA sobre la possible 
vulneració de la normativa vigent en matèria de protec-
ció de la infància i l’adolescència pel reportatge ‘Fent 
via’, emès pel programa Info K del canal Super3 de Te-
levisió de Catalunya el passat 12 de setembre de 2013?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’estat dels procediments d’acomia-
dament col·lectiu a Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio
Tram. 322-00096/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36996 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 

l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Després dels acords signats amb la totalitat dels re-
presentants dels treballadors a finals del passat juliol, 
quin és l’estat d’aplicació dels Procediments d’Acomi-
adament Col·lectiu a TVC i Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els acords amb relació als procedi-
ments d’acomiadament col·lectiu a Televisió 
de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00097/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració en fa, com a president de la CCMA, 
dels acords finals dels Procediments d’Acomiadament 
Col·lectiu a TVC i Catalunya Ràdio del passat juliol?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la fase d’elaboració i aprovació del 
pressupost de la Corporació per al 2014
Tram. 322-00098/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està el procés d’elaboració i aprovació 
del pressupost de la CCMA per al proper 2014?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la fase d’elaboració i aprovació del 
contracte programa de la Corporació
Tram. 322-00099/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està el procés d’el·laboració i eventual 
aprovació del Contracte Programa de la CCMA?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de simplificació de les es-
tructures de la Corporació
Tram. 322-00100/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està el procés de simplificació de les 
estructures de la CCMA que varen anunciar el pas-
sat mes de maig, amb especial referència a la creació 
de l’empresa única de mitjans a partir de les actuals 
socie tats anònimes existents en la CCMA?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el paper dels mitjans de la Corporació 
en el debat sobre la separació de Catalunya 
d’Espanya i d’Europa
Tram. 322-00101/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 37004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el paper que juguen els mitjans públics de la 
Corporació Catalana en el debat sobre la separació de 
Catalunya d’Espanya i d’Europa?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el paper dels mitjans de la Corporació 
en el debat sobre la separació de Catalunya 
d’Espanya i d’Europa
Tram. 322-00102/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 37005 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 

Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el paper que juguen els mitjans públics de la 
Corporació Catalana en el debat sobre la separació de 
Catalunya d’Espanya i d’Europa?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució de les audiències dels mitjans de 
la Corporació
Tram. 323-00033/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
director de TVC 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 valoració fa de l’evolució de les audiències 
dels mitjans de la CCMA i la seva posició de lideratge 
a Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
les línies de programació de la temporada 
2013-2014
Tram. 323-00034/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les línies de programació previstes a 
TVC per a la present temporada 2013-2014?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre les líni-
es de programació de la temporada 2013-2014
Tram. 323-00035/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37003 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-

tableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al director de Catalunya Ràdio la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les línies de programació previstes a 
Catalunya Ràdio per a la present temporada 2013-
2014?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre el reportatge relatiu a la Via Catalana del 
programa Info K
Tram. 323-00036/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 37006 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el seu capteniment respecte el reportatge 
de l’Info K amb infants per «informar» de la via ca-
talana?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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	Tram. 314-07577/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Baix Camp beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
	Tram. 314-07578/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Tarragonès beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
	Tram. 314-07579/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Baix Penedès beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
	Tram. 314-07580/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07581/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies de la Conca de Barberà beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07582/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Baix Camp beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07583/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Tarragonès beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07584/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Baix Penedès beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07585/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’abocador de Solius (Baix Empordà) i la construcció d’una nova planta a la mateixa zona
	Tram. 314-07590/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la contaminació per nitrats
	Tram. 314-07591/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a minimitzar els riscos de contaminació per nitrats per l’excés de purins
	Tram. 314-07592/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a la posada en funcionament de la depuradora d’aigües residuals de Benifallet (Baix Ebre)
	Tram. 314-07634/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a la posada en funcionament de la depuradora d’aigües residuals de Corbera d’Ebre (Terra Alta)
	Tram. 314-07635/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la nova estació d’autobusos de Girona
	Tram. 314-07636/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de l’estació Rambla Just Oliveras en el Pla de millora d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona
	Tram. 314-07679/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del calendari del Pla director d’infraestructures 2011-2020 pel que fa a l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro
	Tram. 314-07680/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció dels habitatges de protecció oficial del sector residencial del Gornal III, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07690/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de venda que estan desocupats al Baix Camp
	Tram. 314-07691/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de venda que estan desocupats al Priorat
	Tram. 314-07692/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de venda que estan desocupats al Tarragonès
	Tram. 314-07693/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de venda que estan desocupats al Baix Penedès
	Tram. 314-07694/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de venda que estan desocupats a l’Alt Camp
	Tram. 314-07695/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de venda que estan desocupats a la Conca de Barberà
	Tram. 314-07696/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de lloguer que estan desocupats al Baix Camp
	Tram. 314-07697/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de lloguer que estan desocupats al Priorat
	Tram. 314-07698/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de lloguer que estan desocupats al Tarragonès
	Tram. 314-07699/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de lloguer que estan desocupats al Baix Penedès
	Tram. 314-07700/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de lloguer que estan desocupats a l’Alt Camp
	Tram. 314-07701/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de lloguer que estan desocupats a la Conca de Barberà
	Tram. 314-07702/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics de la Generalitat que estan en construcció al Baix Camp
	Tram. 314-07703/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics de la Generalitat que estan en construcció al Priorat
	Tram. 314-07704/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics de la Generalitat que estan en construcció al Tarragonès
	Tram. 314-07705/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics de la Generalitat que estan en construcció al Baix Penedès
	Tram. 314-07706/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics de la Generalitat per a vendre o llogar que estan en construcció a l’Alt Camp
	Tram. 314-07707/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics de la Generalitat que estan en construcció a la Conca de Barberà
	Tram. 314-07708/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de les obres per al millorament dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
	Tram. 314-07720/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte de millorament dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
	Tram. 314-07721/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció a les al·legacions i observacions al projecte de millorament dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
	Tram. 314-07722/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del projecte de millorament dels accessos del coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
	Tram. 314-07723/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es troba el projecte de millorament dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
	Tram. 314-07724/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data per a la licitació de les obres del projecte de millorament dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
	Tram. 314-07725/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de les obres d’arranjament de la carretera C1412a
	Tram. 314-07726/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament del centre de recuperació de fauna salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà
	Tram. 314-07803/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de danys en els conreus de Puigverd de Lleida (Segrià) per les pedregades del 8 de juny de 2013
	Tram. 314-07814/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les xarxes de protecció contra la pedra en els conreus
	Tram. 314-07815/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a resoldre les sol·licituds de la convocatòria dels plans de millora del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-07819/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hectàrees d’arrossars del delta de l’Ebre afectades pel caragol maçana
	Tram. 314-07823/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hectàrees de terreny del delta de l’Ebre afectades pel caragol maçana
	Tram. 314-07824/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de creixement i afectació de la plaga del caragol maçana al delta de l’Ebre per al 2014 i el 2015
	Tram. 314-07825/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de creixement i afectació de la plaga del caragol maçana al delta de l’Ebre per al període 2013-2018
	Tram. 314-07826/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de creixement i afectació de la plaga del caragol maçana al delta de l’Ebre per al període 2013-2023
	Tram. 314-07827/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hectàrees del delta de l’Ebre tractades amb saponines per a fer front al caragol maçana
	Tram. 314-07828/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’atorgar ajuts, compensacions econòmiques o beneficis fiscals als productors del delta de l’Ebre afectats pel caragol maçana
	Tram. 314-07829/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts, les compensacions econòmiques o els beneficis fiscals que s’atorgaran als productors del delta de l’Ebre afectats pel caragol maçana
	Tram. 314-07830/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer rotació de conreus als arrossars del delta de l’Ebre per a fer front al caragol maçana
	Tram. 314-07831/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme noves mesures al delta de l’Ebre per a lluitar contra el caragol maçana
	Tram. 314-07832/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que es duen a terme al delta de l’Ebre per a fer front al caragol maçana
	Tram. 314-07833/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió pressupostària del 2014 per a fer front al caragol maçana al delta de l’Ebre
	Tram. 314-07835/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme al delta de l’Ebre per a lluitar contra el caragol maçana el 2011 i el 2012
	Tram. 314-07836/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han ingressat en centres penitenciaris de Barcelona el 2013
	Tram. 314-08094/10
	Resposta del Govern



	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 l’opinió del conseller d’Economia i Coneixement amb relació al comunicat de l’Ajuntament de Salou sobre les inversions a Port Aventura i a BCN World
	Tram. 311-00720/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reactivació del Consorci Recreatiu i Turístic
	Tram. 311-00721/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assignació capitativa als sectors sanitaris, Aran, Barcelona i les quatre àrees, del 2013 i en comparació amb el període 2010-2012
	Tram. 311-00785/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució pressupostària del sector sanitari el 2013 i en comparació des del 2003
	Tram. 311-00786/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per al cobrament d’alguns serveis sanitaris a persones residents a Catalunya i la facturació del 2012 i el 2013
	Tram. 311-00787/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a retornar o no cobrar els copagaments imposats pel Govern de l’Estat a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria a partir de l’1 d’octubre de 2013
	Tram. 311-00788/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de sectors sanitaris a Catalunya i a Barcelona per al 2013 i el 2014
	Tram. 311-00789/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de treball en xarxa en cada sector entre proveïdors sanitaris
	Tram. 311-00790/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària de cada regió sanitària per al 2013 i en comparació amb el període 2010-2012
	Tram. 311-00791/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model per a assignar recursos de salut pública i assistencials aplicat el 2013 i el previst per al 2014
	Tram. 311-00792/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les llistes d’espera per a cirurgia, proves complementàries i diagnòstics als mesos de juny del 2010 al 2013
	Tram. 311-00793/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost del Departament de Salut per al 2013 en comparació amb el consolidat i el liquidat del 2012
	Tram. 311-00794/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els salaris dels professionals de l’Institut Català de la Salut i del sector sanitari concertat previstos per al 2014 i la comparació amb els salaris mitjans del 2006 ençà
	Tram. 311-00795/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals directes de l’Institut Català de la Salut i del sector sanitari concertat del 2013 i en comparació amb el període 2010-2012
	Tram. 311-00796/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la despesa per càpita del Departament de Salut als mesos de setembre del 2003 al 2013 en comparació amb la resta de comunitats autònomes i estats de la Unió Europea
	Tram. 311-00797/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució en el període 2010-2013 de la compra o dels contractes del Servei Català de la Salut a cada hospital de malalts aguts del Siscat
	Tram. 311-00798/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de reordenació assistencial territorial dels hospitals de malalts aguts del Siscat per al 2013 i el 2014
	Tram. 311-00799/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compra d’activitat o els contractes del Servei Català de la Salut amb l’Hospital Clínic i l’Hospital Sagrat Cor, de Barcelona, per al període 2013-2014
	Tram. 311-00800/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-00801/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les lesions per apunyalament i per arma de foc que van patir dos mossos d’esquadra al juliol del 2013
	Tram. 314-09404/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Tortosa (Baix Ebre) i sobre l’intent d’atemptat que va patir
	Tram. 314-09405/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra destinats a Girona l’1 de juliol de 2012, l’1 de gener de 2013 i l’1 de setembre de 2013
	Tram. 314-09406/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la potenciació de les unitats dels Mossos d’Esquadra especialitzades en la lluita contra la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig de capital
	Tram. 314-09407/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09408/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ferits del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09409/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció als passatgers pel xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09410/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als usuaris per la situació generada pel xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09411/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el restabliment del servei després del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09412/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat dels usuaris a llurs destinacions després del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09413/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris afectats per l’aturada del servei després del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09414/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments per a aclarir els fets després del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09415/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09416/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la informació als usuaris de les línies afectades pel xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09417/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols d’actuació de Renfe en situacions com el xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, del 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09418/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’informació del Govern en situacions com el xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, del 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09419/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat en situacions com el xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, del 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09420/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Govern per a resoldre la situació creada pel xoc de dos trens de rodalia a l’estació de Sants, de Barcelona, el 20 de setembre de 2013
	Tram. 314-09421/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la saturació de les freqüències de pas en el servei de rodalia
	Tram. 314-09422/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de la seguretat de la xarxa de rodalia
	Tram. 314-09423/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de bombers del parc de bombers de Reus (Baix Camp) en el moment de rebre l’avís d’un incendi en un habitatge el 21 de setembre de 2013
	Tram. 314-09424/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers del parc de bombers de Reus que van anar a apagar un foc agrícola a Maspujols (Baix Camp) el 21 de setembre de 2013
	Tram. 314-09425/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per robatoris d’aparells electrònics entre juliol i setembre del 2013
	Tram. 314-09426/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris d’aparells electrònics que han afectat a joves d’entre catorze i vint anys
	Tram. 314-09427/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris d’aparells electrònics que s’han produït en establiments d’oci i en actes i concerts públics
	Tram. 314-09428/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als joves amb relació al robatori d’aparells electrònics en establiments d’oci i en actes i concerts públics
	Tram. 314-09429/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a identificar els autors dels robatoris d’aparells electrònics i sobre el nombre de mesures preses entre juliol i setembre del 2013
	Tram. 314-09430/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna xarxa de tràfic d’aparells electrònics
	Tram. 314-09431/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de diners del Consorci del Teatre Fortuny a l’escola de circ de Reus
	Tram. 314-09432/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la plantilla del Consorci de Normalització Lingüística
	Tram. 314-09433/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 2013 del Consorci de Normalització Lingüística
	Tram. 314-09434/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Consorci de Normalització Lingüística per a afrontar la disminució de recursos provinents dels ens locals
	Tram. 314-09435/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Consorci de Normalització Lingüística per a compensar les aportacions que deixin de fer els ajuntaments
	Tram. 314-09436/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cursos programats pel Consorci de Normalització Lingüística del 2010 ençà
	Tram. 314-09437/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació de torrents i aqüífers d’Osona per purins
	Tram. 314-09438/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els microsismes i les taques fosques que s’han detectat davant la costa d’Alcanar (Montsià)
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