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1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les investigacions dels Mossos d’Esquadra amb re-
lació a la crema de banderes l’11 de setembre de 2013 i a 
l’agressió que va patir un jove el 12 d’octubre de 2013
Tram. 310-00144/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la relació amb el Govern de l’Estat en matèria econò-
mica i financera
Tram. 310-00145/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’increment de les assegurances sanitàries privades
Tram. 310-00146/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 310-00147/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats en política sanitària
Tram. 310-00148/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la manera com les reformes legislatives dels governs 
locals afecten els serveis socials municipals
Tram. 310-00149/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Associació de Municipis per la Independència i les 
actuacions de la delegada del Govern de l’Estat amb relació 
a aquesta associació
Tram. 310-00150/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Hospital Clínic
Tram. 310-00151/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre una agressió a un ciutadà durant una manifestació del 
12 d’octubre a Barcelona
Tram. 310-00152/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a lluitar contra la pobresa i l’exclu-
sió social
Tram. 310-00153/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els resultats de l’atenció sanitària pública del primer 
semestre del 2013
Tram. 310-00154/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques amb relació al canal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00155/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les opinions del director del 
Fons Monetari Internacional, d'empresaris i de cambres de 
comerç sobre el risc d'un procés d'independència de Ca-
talunya
Tram. 317-00085/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la mort de Juan Andrés Benítez i les 
mesures per a lluitar contra la brutalitat policial
Tram. 317-00086/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’escalada de tensió entre el Govern 
de l’Estat i la Generalitat
Tram. 317-00087/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la mort de Juan Andrés Benítez, so-
bre el compliment del compromís amb relació a les beques 
menjador i sobre la suspensió dels desnonaments a Salt 
arran de la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans
Tram. 317-00088/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les tensions protocol·làries amb el 
Govern de l'Estat i la conveniència de la convocatòria de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 317-00089/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures per a fer front a les lleis 
de l’Estat que contravenen a les lleis del Parlament i a l'Esta-
tut d'autonomia de Catalunya
Tram. 317-00090/10
Substanciació p. 20
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el balanç de la deslleialtat de l’Estat 
amb Catalunya i les conclusions amb relació als efectes dels 
incompliments de l'Estat
Tram. 317-00091/10
Substanciació p. 21

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la necessitat de destinar més recursos a l’educació de 0 a 
3 anys
Tram. 314-02502/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre la demanda de places d’ensenyament de 0 a 3 
anys i la manca d’ajuts i l’augment de preus
Tram. 314-02508/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la reducció en la subvenció de cada plaça de llar 
d’infants pública
Tram. 314-02509/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’aportació a les llars d’infants per al curs 
2012-2013
Tram. 314-02510/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negació de famílies de sisè de primària al fet que llurs fills fa-
cin la prova d’avaluació de competències bàsiques
Tram. 314-02609/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’alumnes de les escoles bressol del 
curs 2003-2004 ençà
Tram. 314-02784/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels imports als centres escolars que tenen pro-
jectes d’autonomia de centre
Tram. 314-03562/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat a beques de menjador a les escoles de Bar-
celona del 2010 ençà
Tram. 314-03564/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de beques de menjador a les escoles de Bar-
celona
Tram. 314-03565/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració dels cicles formatius de grau superior, la for-
mació professional o les escoles d’idiomes com a formació 
d’adults
Tram. 314-03569/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’adults que han accedit a algun programa de for-
mació
Tram. 314-03575/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de renovar els ajuts per a la sisena hora a les esco-
les concertades de barris en situació de vulnerabilitat
Tram. 314-03579/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost mitjà d’una plaça d’educació als centres públics
Tram. 314-03586/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost mitjà d’una plaça d’educació als centres concertats
Tram. 314-03587/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
clúster educatiu
Tram. 314-03596/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda d’inscripció als instituts d’ensenyament secundari 
de Mollerussa (Pla d’Urgell) per al curs 2013-2014
Tram. 314-03747/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació pressupostària a les escoles concertades de l’H-
ospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07563/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres concertats que rebran subvencions per als alumnes 
amb necessitats educatives especials i en una situació so-
cioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07568/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions que rebran els centres concer-
tats que tenen alumnes amb necessitats educatives especi-
als i en una situació socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07569/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
característiques dels centres concertats que rebran subven-
cions per als alumnes amb necessitats educatives especials 
i en una situació socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07570/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dotacions en plantilla en data de l’1 de gener de 2012
Tram. 314-07646/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dotacions en plantilla en data de l’1 de gener de 2013
Tram. 314-07647/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes definitives i jubilacions del 2012
Tram. 314-07648/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de baixes definitives i jubilacions previstes per 
al 2013
Tram. 314-07649/10
Resposta del Govern p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantificació de personal directiu de les entitats públiques 
incloses en el pressupost del 2013
Tram. 314-07650/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que cobraven el complement de dedi-
cació especial en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-07651/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la reducció de jornada del personal in-
terí del 2012
Tram. 314-07652/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantificació de les externalitzacions de serveis de tasques 
que poden acomplir els treballadors públics el 2012
Tram. 314-07653/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la partida per a salaris d’empleats públics, pa-
gaments delegats i concertats o administracions vinculades
Tram. 314-07656/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les plantilles dels serveis i els departaments de 
la Generalitat
Tram. 314-07658/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els directius i el personal d’empreses públiques i ens autò-
noms no afectats per convenis col·lectius i pactes sindicals 
del 2012
Tram. 314-07661/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis externalitzats i les empreses que els presten
Tram. 314-07662/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a entitats el 2011 i el 2012
Tram. 314-07663/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els eventuals i els ingressos que perceben del 2011 i el 2012
Tram. 314-07664/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
directius d’empreses, fundacions i entitats que reben finan-
çament públic per prestar serveis públics en règim de con-
cessió, conveni, concert o delegació administrativa el 2011 
i el 2012
Tram. 314-07665/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses dels alts càrrecs i el personal eventual amb càrrec 
a targetes de crèdit o dèbit a nom dels departaments i ens 
vinculats el 2011 i el 2012
Tram. 314-07666/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses en dietes i altres indemnitzacions de membres de 

consells d’administració i altres òrgans d’empreses públi-
ques, ens autònoms, consorcis i fundacions el 2011 i el 2012
Tram. 314-07667/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses en consum informàtic en empreses alienes a la 
Generalitat el 2011 i el 2012
Tram. 314-07668/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import anual dels pagaments a persones i entitats mem-
bres dels òrgans de participació institucional el 2011 i el 2012
Tram. 314-07669/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dedicació exclusiva a la Genera-
litat el 2011
Tram. 314-07672/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dedicació exclusiva a la Genera-
litat el 2012
Tram. 314-07673/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la supressió del complement de dedi-
cació especial
Tram. 314-07674/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la retallada de la paga extraordinària
Tram. 314-07675/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
pacte de les mesures de reducció de despesa aplicades a l’es-
talvi produït per la supressió dels ajuts del fons d’acció social  
i dels tiquets per a restaurant
Tram. 314-07676/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la reducció de dies d’afers personals i 
de vacances
Tram. 314-07677/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
per l’estalvi produït per la supressió de les aportacions al pla 
de pensions
Tram. 314-07678/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retorn dels diners avançats per les diputacions de Barce-
lona, Lleida, Tarragona i Girona en virtut del Conveni per al 
desenvolupament del pla extraordinari d’assistència finan-
cera local
Tram. 314-07718/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
Estat-Generalitat
Tram. 314-07741/10
Resposta del Govern p. 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació per a l’actualització del finançament de la Ge-
neralitat
Tram. 314-07742/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos que destina el Departament d’Ensenyament al 
compliment de la Llei 17/2010, de la llengua de signes ca-
talana
Tram. 314-07743/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per al desplegament de l’article 6 i de 
la disposició addicional segona de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
Tram. 314-07744/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per al desplegament de l’article 6 i de la 
disposició addicional segona de la Llei 17/2010, de la llengua 
de signes catalana
Tram. 314-07745/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Llei 17/2010, de la llengua de signes cata-
lana, amb relació als drets dels alumnes sords
Tram. 314-07746/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 749/VIII, sobre les mesures per 
a garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i ús del 
català i els recursos de la modalitat oral a les persones sor-
des i sordcegues que es comuniquen oralment
Tram. 314-07747/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes sords escolaritzats el curs 2012-2013
Tram. 314-07748/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres de recursos educatius per a deficients auditius 
el curs 2012-2013
Tram. 314-07749/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
termes econòmics dels processos d’alienació i lloguer dels 
edificis de la Generalitat
Tram. 314-07753/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb la residència concertada Can Serra, de Sant Es-
teve Sesrovires (Baix Llobregat), i la continuïtat del servei i 
de l’atenció als usuaris
Tram. 314-07757/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de llar d’infants a la Conca de Barberà
Tram. 314-07761/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a subvencionar places de llar d’infants a la 
Conca de Barberà
Tram. 314-07762/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants a la Conca 
de Barberà
Tram. 314-07763/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants al Baix Penedès
Tram. 314-07764/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants al 
Baix Penedès
Tram. 314-07765/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants al Baix Pe-
nedès
Tram. 314-07766/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants a l’Alt Camp
Tram. 314-07767/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants a 
l’Alt Camp
Tram. 314-07768/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants a l’Alt Camp
Tram. 314-07769/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants al Baix Camp
Tram. 314-07770/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants al 
Baix Camp
Tram. 314-07771/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la subvenció per a la construcció de llars d’infants al Baix 
Camp
Tram. 314-07772/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants al Tarragonès
Tram. 314-07773/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants al 
Tarragonès
Tram. 314-07774/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants al Tarrago-
nès
Tram. 314-07775/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants al Priorat
Tram. 314-07776/10
Resposta del Govern p. 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants al 
Priorat
Tram. 314-07777/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants al Priorat
Tram. 314-07778/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a impedir l’ús de símbols independentistes als 
centres educatius públics
Tram. 314-07782/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’operació policial dels Mossos d’Esquadra a diversos locals 
del Raval de Barcelona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 314-07811/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions policials fetes pels Mossos d’Esquadra a diver-
sos locals de Barcelona que celebraven el Dia de l’Orgull Gai 
la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 314-07812/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació del Gran Teatre del Li-
ceu
Tram. 314-07813/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes d’assegurances destinades al sector agrari el 
2011 i el 2012 i la previsió per al 2013
Tram. 314-07817/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-
Garrigues
Tram. 314-07837/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis amb relació a les càmeres instal·lades a les comis-
saries dels Mossos d’Esquadra durant la vuitena legislatura
Tram. 314-07838/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de càmeres instal·lades a les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra al final de la vuitena legislatura i al maig del 
2013
Tram. 314-07839/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les càmeres instal·lades a la comissaria de Ciutat Vella, a 
Barcelona
Tram. 314-07840/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conservació de les imatges relacionades amb la detenció 
d’un ciutadà a la comissaria de Ciutat Vella el 15 de juny de 
2013
Tram. 314-07841/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’algun expedient informatiu o disciplinari amb re-
lació a la detenció d’un ciutadà el 15 de juny de 2013
Tram. 314-07842/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la detenció d’un ciu-
tadà el 15 de juny de 2013
Tram. 314-07843/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de la retirada de la Generalitat com a acusació particu-
lar en el cas Pallerols
Tram. 314-07851/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la publicitat de la retirada de la Generalitat com a acusació 
particular en el cas Pallerols
Tram. 314-07852/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
decisió de la retirada de la Generalitat com a acusació parti-
cular en el cas Pallerols
Tram. 314-07853/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la revisió de la condició de la Generalitat en el cas Pallerols
Tram. 314-07854/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
validació de la retirada de la Generalitat com a acusació par-
ticular en el cas Pallerols
Tram. 314-07855/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació del Departament d’Empresa i Ocupació en la 
decisió de la retirada de la Generalitat com a acusació parti-
cular en el cas Pallerols
Tram. 314-07856/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del pacte entre les parts del cas Pallerols
Tram. 314-07857/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’indult als sentenciats en el cas Pallerols
Tram. 314-07858/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de la manca de professors substituts als centres 
educatius públics
Tram. 314-07866/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes socials d’accés a les tecnologies de la informació i 
la comunicació desenvolupats el 2012
Tram. 314-07871/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes socials d’accés a l’ús de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació del 2013
Tram. 314-07872/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia d’un ciutadà al Cos de Mossos d’Esquadra per de-
tenció il·legal, lesions i un delicte contra la integritat moral el 
29 de juny de 2013
Tram. 314-07888/10
Resposta del Govern p. 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 1 del Pla de suport al tercer 
sector social
Tram. 314-07889/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 12 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07900/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 13 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07901/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 14 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07902/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 15 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07903/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 16 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07904/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 17 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07905/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 18 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07906/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 19 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07907/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 20 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07908/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 21 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07909/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 22 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07910/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 23 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07911/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 24 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07912/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 25 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07913/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 26 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07914/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 27 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07915/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 28 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07916/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 29 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07917/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 30 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07918/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 31 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07919/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 32 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07920/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 33 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07921/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 34 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07922/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 35 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07923/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos adquirits pel president de la Generalitat amb 
la Taula del Tercer Sector Social en la reunió del 2 de juliol 
de 2013
Tram. 314-07924/10
Resposta del Govern p. 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 37 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07925/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 38 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07926/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 39 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07927/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 40 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07928/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 41 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07929/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 42 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07930/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 43 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07931/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 44 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07932/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 45 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07933/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’objectiu 46 del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-07934/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de licitar, adjudicar i executar el projecte de l’edifici 
de l’Institut de Cabrils (Maresme)
Tram. 314-07936/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’adjudicar i executar el projecte de l’edifici de l’Ins-
titut de Sant Vicenç de Montalt (Maresme)
Tram. 314-07937/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acomiadaments fets a l’Institut Cartogràfic de Catalunya del 
2011 ençà
Tram. 314-07954/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat que hi hagi consens polític, social i científic per 
a reformar les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme
Tram. 314-07955/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
consultes fetes prèviament a la creació del comitè d’experts 
per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i ur-
banisme
Tram. 314-07956/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a designar els membres del comitè d’experts 
per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i ur-
banisme
Tram. 314-07957/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
representació de les diverses sensibilitats en el comitè d’ex-
perts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial 
i urbanisme
Tram. 314-07958/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència que els membres del comitè d’experts per a la 
reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme 
representin un ampli consens social i polític
Tram. 314-07959/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
representativitat dels components del comitè d’experts per 
a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i urba-
nisme
Tram. 314-07960/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles i en 
obres en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07964/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona 
en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-07966/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barcelona en 
el període 2010-2013
Tram. 314-08022/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la cons-
trucció d’habitatges a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08025/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del tram autonòmic de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques en el període 2004-
2013
Tram. 314-08031/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generali-
tat en el període 2010-2013
Tram. 314-08033/10
Resposta del Govern p. 65
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i 
sobre la previsió de costos el 2012 i el 2013
Tram. 314-08034/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08038/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques cedides a l’Ajuntament de Barcelona en el període 
2010-2013
Tram. 314-08039/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes a l’Ajuntament de Barcelona en el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08042/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes als proveïdors en el període 2010-2013
Tram. 314-08043/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
autònoms i les petites i mitjanes empreses de Barcelona que 
s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances en el període 2010-2013
Tram. 314-08044/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de 
joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08052/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-08055/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a 
Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08058/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donaci-
ons a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08063/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisions de cèdules d’habitabilitat 
fetes per l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-08067/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes signats amb relació a la Borsa d’habitatge de llo-
guer per a joves de Barcelona el 2013
Tram. 314-08074/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a implantar la targeta T-16
Tram. 314-08104/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres per a l’arribada de la línia 9 del metro 
a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-08107/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar-
celona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-08108/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a l’adaptació de les instal·lacions del metro a 
les persones amb mobilitat reduïda fetes el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08109/10
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives al servei del tramvia metropolità du-
rant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08110/10
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives als Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08111/10
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis econòmics relatius al transport públic fets el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08113/10
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències en el servei del tramvia metropo-
lità durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08114/10
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències a les línies dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08115/10
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum d’aigua a Barcelona durant el primer semestre del 
2013
Tram. 314-08116/10
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incidències a causa de la contaminació olfactiva a 
Barcelona durant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08117/10
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
emissions de contaminants a l’atmosfera de Barcelona du-
rant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08118/10
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació lluminosa a l’àrea metropolitana de Barcelona 
durant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08119/10
Resposta del Govern p. 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de Barce-
lona durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08120/10
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació acústica a Barcelona durant el primer semes-
tre del 2013
Tram. 314-08121/10
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya que han operat a Barcelona el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08122/10
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a la neteja de les aigües contaminades per 
trihalometans durant el 2012 i el primer semestre del 2013
Tram. 314-08123/10
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques de l’Agència Catalana de l’Aigua a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona durant el 2012 i el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08124/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recollida selectiva a Barcelona durant el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08125/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de residus tecnològics a Barcelona durant el 2012 i 
el primer semestre del 2013
Tram. 314-08126/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a millorar les infraestructures i els serveis 
municipals als barris de Collserola durant el 2012 i el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08129/10
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el control de qualitat de l’aigua de les platges de Barcelona
Tram. 314-08130/10
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament de la dessalinitzadora del Prat de Llobregat i 
sobre la previsió per a construir-ne de noves
Tram. 314-08131/10
Resposta del Govern p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl
Tram. 314-08139/10
Resposta del Govern p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat fe-
tes per l’Ajuntament de Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-08140/10
Resposta del Govern p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-08141/10
Resposta del Govern p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’inici i finalització de la promoció de l’Institut Català 
del Sòl a la Colònia Castells de Barcelona
Tram. 314-08143/10
Resposta del Govern p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis privats de Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-08144/10
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl 
del 2010 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-08145/10
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del projecte i l’inici de les obres de soterrament de 
l’estació d’autobusos de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-08146/10
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de promocions d’habitatge protegit de l’Institut Ca-
talà del Sòl finalitzades en el període 2010-2013
Tram. 314-08148/10
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llicències d’obres atorgades per a promocions 
d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl en el període 
2010-2013
Tram. 314-08149/10
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2006 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08150/10
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08151/10
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-08152/10
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08153/10
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Besòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris
Tram. 314-08154/10
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de millorament de l’accessibilitat 
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de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació 
d’Urquinaona
Tram. 314-08156/10
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-08157/10
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Bordeta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-08158/10
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la convo-
catòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-08159/10
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, acollit a la convo-
catòria del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-08160/10
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-08161/10
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures de GISA a Barcelona 
en data del 30 de juny de 2013 i la previsió d’execució per 
al 2014
Tram. 314-08162/10
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’habitatges de protecció oficial 
administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Bar-
celona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-08163/10
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
solars que l’Institut Català del Sòl té en propietat i cedits a 
Barcelona
Tram. 314-08164/10
Resposta del Govern p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals per a la promoció d’habitatges protegits 
de l’Institut Català del Sòl es troben desocupats a Barcelona 
en el període 2011-2013
Tram. 314-08165/10
Resposta del Govern p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies es-
tructurals, a Barcelona, en el període 2012-2013
Tram. 314-08166/10
Resposta del Govern p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la qualitat de l’aigua de la platja de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-08179/10
Resposta del Govern p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de les obres al barri de Gràcia de Sabadell del 
projecte de perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08185/10
Resposta del Govern p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que estarà en funcionament el traçat provisional de 
Ferrocarrils de la Generalitat entre Sabadell-Estació i Saba-
dell-Rambla
Tram. 314-08186/10
Resposta del Govern p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
soterrament de la via ferroviària al pas pel barri de Gràcia de 
Sabadell
Tram. 314-08187/10
Resposta del Govern p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interrupció de la circulació de trens entre Sabadell-Estació i 
Sabadell-Rambla
Tram. 314-08188/10
Resposta del Govern p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment del calendari previst de les obres de perllonga-
ment de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
Tram. 314-08189/10
Resposta del Govern p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de la Presidència té en propi-
etat a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08733/10
Resposta del Govern p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals té en propietat a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08734/10
Resposta del Govern p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament d’Economia i Coneixement té 
en propietat a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08735/10
Resposta del Govern p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament d’Ensenyament té en propie-
tat a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08736/10
Resposta del Govern p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Salut té en propietat a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08737/10
Resposta del Govern p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament d’Interior té en propietat a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08738/10
Resposta del Govern p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Territori i Sostenibilitat té 
en propietat a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08739/10
Resposta del Govern p. 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Cultura té en propietat a 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-08740/10
Resposta del Govern p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els immobles que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural té en propietat a les co-
marques de Tarragona
Tram. 314-08741/10
Resposta del Govern p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Benestar Social i Família 
té en propietat a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08742/10
Resposta del Govern p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament d’Empresa i Ocupació té en 
propietat a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08743/10
Resposta del Govern p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Justícia té en propietat a 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-08744/10
Resposta del Govern p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de la Presidència té en llo-
guer a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08745/10
Resposta del Govern p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals té en lloguer a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08746/10
Resposta del Govern p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament d’Economia i Coneixement té 
en lloguer a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08747/10
Resposta del Govern p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament d’Ensenyament té en lloguer 
a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08748/10
Resposta del Govern p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Salut té en lloguer a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08749/10
Resposta del Govern p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament d’Interior té en lloguer a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08750/10
Resposta del Govern p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Territori i Sostenibilitat té 
en lloguer a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08751/10
Resposta del Govern p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Cultura té en lloguer a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08752/10
Resposta del Govern p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els immobles que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural té en lloguer a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 314-08753/10
Resposta del Govern p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Benestar Social i Família 
té en lloguer a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08754/10
Resposta del Govern p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament d’Empresa i Ocupació té en 
lloguer a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08755/10
Resposta del Govern p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles que el Departament de Justícia té en lloguer a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08756/10
Resposta del Govern p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tracte rebut per un pres preventiu de nacionalitat marroquina 
ingressat a la presó Model de Barcelona
Tram. 314-09301/10
Resposta del Govern p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
incident ocorregut al centre penitenciari Lledoners al setem-
bre del 2013
Tram. 314-09393/10
Resposta del Govern p. 92

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les investigacions dels Mossos d’Esquadra amb re-
lació a la crema de banderes l’11 de setembre de 2013 i a 
l’agressió que va patir un jove el 12 d’octubre de 2013
Tram. 310-00144/10
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la relació amb el Govern de l’Estat en matèria econò-
mica i financera
Tram. 310-00145/10
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’increment de les assegurances sanitàries privades
Tram. 310-00146/10
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 310-00147/10
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats en política sanitària
Tram. 310-00148/10
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la manera com les reformes legislatives dels governs 
locals afecten els serveis socials municipals
Tram. 310-00149/10
Anunci p. 94
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Associació de Municipis per la Independència i les 
actuacions de la delegada del Govern de l’Estat amb relació 
a aquesta associació
Tram. 310-00150/10
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Hospital Clínic
Tram. 310-00151/10
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre una agressió a un ciutadà durant una manifestació del 
12 d’octubre a Barcelona
Tram. 310-00152/10
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a lluitar contra la pobresa i l’exclu-
sió social
Tram. 310-00153/10
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els resultats de l’atenció sanitària pública del primer 
semestre del 2013
Tram. 310-00154/10
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques amb relació al canal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00155/10
Anunci p. 96

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00085/10
Anunci p. 96

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00086/10
Anunci p. 96

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00087/10
Anunci p. 97

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00088/10
Anunci p. 97

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00089/10
Anunci p. 97

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00090/10
Anunci p. 97

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00091/10
Anunci p. 98

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la interlocutòria que anul·la la concessió del tercer 
grau penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la 
Generalitat que estaven condemnats
Tram. 311-00802/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la concessió del tercer grau penitenciari a dos ex-
alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 311-00803/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de destinar una partida pressupostària 
per a organitzar la consulta popular sobre la independència 
de Catalunya
Tram. 311-00817/10
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’establir dues modalitats de vot en la 
consulta popular sobre la independència de Catalunya
Tram. 311-00818/10
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’encàrrec d’un informe relatiu a les necessitats 
materials per a organitzar la consulta popular sobre la inde-
pendència de Catalunya
Tram. 311-00819/10
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la normativa legal que empara l’ús del vot electrò-
nic en la consulta popular sobre la independència de Cata-
lunya
Tram. 311-00820/10
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el material necessari per a la consulta popular so-
bre la independència de Catalunya
Tram. 311-00821/10
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de signar un contracte amb una em-
presa perquè proveeixi material per a organitzar la consulta 
popular sobre la independència de Catalunya
Tram. 311-00822/10
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de signar un contracte amb una em-
presa perquè organitzi la consulta popular sobre la indepen-
dència de Catalunya
Tram. 311-00823/10
Anunci p. 101

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un acord entre l’Institut Català de la Salut i les 
altres comunitats autònomes per a aconseguir una contrac-
tació de personal més econòmica
Tram. 314-09996/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions de treball fetes el 2011 i el 2012
Tram. 314-09997/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’una pantalla acústica a la carretera C-234 
a Gavà
Tram. 314-09998/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona fo-
ra de conveni i els nivells professionals i salarials que tenen
Tram. 314-09999/10
Formulació p. 102
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del pagament dels conductors de Transports Metropo-
litans de Barcelona que van denunciar l’empresa per no ha-
ver pogut gaudir del temps per a esmorzar
Tram. 314-10000/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acte de beatificació organitzat per l’Església a Tarragona el 
13 d’octubre de 2013
Tram. 314-10002/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cens de dones que porten nicab i burca que estan fent els 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10003/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
format dels informes del cens de dones que porten nicab i 
burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10004/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
metodologia per a fer el cens de dones que porten nicab i 
burca dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10005/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
preparació dels mossos d’esquadra que estan fent el cens 
de dones que porten nicab i burca
Tram. 314-10006/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació donada a les administracions locals i a la guàr-
dia urbana sobre el cens de dones que porten nicab i burca
Tram. 314-10007/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats obtinguts del cens de dones que porten nicab i 
burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10008/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera de fer les identificacions del cens de dones que por-
ten nicab i burca
Tram. 314-10009/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a les dones sotmeses a la imposició 
de portar nicab i burca
Tram. 314-10010/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’algun estudi quantitatiu alternatiu al cens de 
dones que porten nicab i burca que estan fent els Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-10011/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de la consulta popular sobre la independència 
de Catalunya
Tram. 314-10012/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra en la manifestació 
del 12 d’octubre de 2013
Tram. 314-10013/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la creació de places de llars d’infants
Tram. 314-10014/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla Xfocat i l’adjudicació del contracte del nou model de 
les tecnologies de la informació i la comunicació de la Ge-
neralitat
Tram. 314-10015/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les visites a escoles del president de la Generalitat del 2012 
ençà
Tram. 314-10016/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris del finançament publicitari de les publicacions Línia 
3, Línia Mar i Línia Cornellà
Tram. 314-10017/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos procedents de la Generalitat de les publicacions 
Línia 3, Línia Mar i Línia Cornellà
Tram. 314-10018/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vies per les quals una publicació periòdica hagi pogut rebre 
recursos econòmics de la Generalitat
Tram. 314-10019/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10020/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels serveis i de l’activitat assistencial del CAP 
Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10021/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost del CAP Canaletes, de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10022/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels horaris d’atenció del CAP Canaletes, de Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10023/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la població de referència del CAP Canaletes, 
de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10024/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la població atesa al CAP Canaletes, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10025/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de professionals i hores d’atenció do-
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miciliària del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10026/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps mitjà d’espera per a les visites al CAP 
Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10027/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les ràtios de metges i infermers per pacients al 
CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
del 2010 ençà
Tram. 314-10028/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del CAP Fontetes, de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10029/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels serveis i de l’activitat assistencial del CAP 
Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10030/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost del CAP Fontetes, de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10031/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels horaris d’atenció del CAP Fontetes, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10032/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la població de referència del CAP Fontetes, de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10033/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la població atesa al CAP Fontetes, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10034/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de professionals i hores d’atenció do-
miciliària del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10035/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps mitjà d’espera per a les visites al CAP 
Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10036/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les ràtios de metges i infermers per pacients al 
CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
del 2010 ençà
Tram. 314-10037/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del CAP Serraparera, de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10038/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels serveis i de l’activitat assistencial del CAP 
Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
del 2010 ençà
Tram. 314-10039/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost del CAP Serraparera, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10040/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels horaris d’atenció del CAP Serraparera, de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10041/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la població de referència del CAP Serraparera, 
de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10042/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la població atesa al CAP Serraparera, de Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10043/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de professionals i hores d’atenció do-
miciliària del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10044/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps mitjà d’espera per a les visites al CAP 
Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
del 2010 ençà
Tram. 314-10045/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les ràtios de metges i infermers per pacients al 
CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occiden-
tal) del 2010 ençà
Tram. 314-10046/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del CAP La Farigola, de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10047/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels serveis i de l’activitat assistencial del CAP La 
Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10048/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost del CAP La Farigola, de Cerdanyo-
la del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10049/10
Formulació p. 119



29 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175

SUMARI 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels horaris d’atenció del CAP La Farigola, de Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10050/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la població de referència del CAP La Farigola, 
de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10051/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la població atesa al CAP La Farigola, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10052/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de professionals i hores d’atenció do-
miciliària del CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10053/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps mitjà d’espera per a les visites al CAP 
La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10054/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les ràtios de metges i infermeres per pacients al 
CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occiden-
tal) del 2010 ençà
Tram. 314-10055/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a establir els horaris d’atenció mèdica pri-
mària en zones sensibles per l’envelliment i la dispersió de 
la població
Tram. 314-10056/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a mantenir les línies de P3 de l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), i 
de les escoles concertades d’aquesta població
Tram. 314-10057/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació i l’experiència professional del cap de l’Oficina de 
Relacions Institucionals del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-10058/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’experiència professional prèvia que ha de tenir el cap de 
Relacions Institucionals del Departament
Tram. 314-10059/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de diverses partides pressupostàries del Depar-
tament de Benestar i Família en data del 30 de setembre de 
2013
Tram. 314-10060/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a Altebrat
Tram. 314-10061/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a l’Alt Maresme i la Selva Marítima
Tram. 314-10062/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Baix Empordà
Tram. 314-10063/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a Osona
Tram. 314-10064/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a la Cerdanya
Tram. 314-10065/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a l’Alt Penedès
Tram. 314-10066/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Garraf
Tram. 314-10067/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Maresme
Tram. 314-10068/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Barcelonès Nord
Tram. 314-10069/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Montsià
Tram. 314-10070/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a l’Alt Urgell
Tram. 314-10071/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Pallars Jussà i el Pallars Sobirà
Tram. 314-10072/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a l’Alt Camp i la Conca de Barberà
Tram. 314-10073/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Baix Camp
Tram. 314-10074/10
Formulació p. 128
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Baix Ebre
Tram. 314-10075/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva Interior
Tram. 314-10076/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a l’Alt Empordà
Tram. 314-10077/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a la Garrotxa
Tram. 314-10078/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Ripollès
Tram. 314-10079/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Bages i el Solsonès
Tram. 314-10080/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Berguedà
Tram. 314-10081/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Baix Montseny
Tram. 314-10082/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
a Granollers
Tram. 314-10083/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Baix Vallès
Tram. 314-10084/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 
al Vallès Occidental Oest
Tram. 314-10085/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retirada d’un professor de l’Institut Sabadell (Vallès Occi-
dental) després d’haver estat nomenat
Tram. 314-10086/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura i la posada en funcionament del Centre Mare Terra 
de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
Tram. 314-10087/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vaga dels treballadors de Panrico i els incidents del 14 d’oc-
tubre de 2013 a la fàbrica, a Santa Perpètua de Mogoda (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-10088/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’expedients informatius o sancionadors als bom-
bers que es van solidaritzar amb les famílies del bloc de Salt 
(Gironès)que havia d’ésser desallotjat
Tram. 314-10089/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’extinció d’un incendi a Calaf (Anoia) el 29 de setembre de 
2013
Tram. 314-10090/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals hi ha la possibilitat de dissoldre l’Institut 
Geològic de Catalunya
Tram. 314-10091/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les duplicitats que podrien justificar la integració de l’Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya amb l’Institut Geològic de Ca-
talunya
Tram. 314-10092/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi que suposaria la dissolució de l’Institut Geològic de 
Catalunya
Tram. 314-10093/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de modificar la Llei 19/2005, sobre les funcions del 
servei de l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 314-10094/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei que presta l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 314-10095/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat de disposar de l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 314-10096/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes mèdiques i de les altes quirúrgiques 
del primer semestre del 2003 ençà
Tram. 314-10097/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la cirurgia major ambulatòria del primer semes-
tre del 2003 ençà
Tram. 314-10098/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les interrupcions voluntàries de l’embaràs i de 
la taxa per mil de dones en edat fèrtil del primer semestre 
del 2003 ençà
Tram. 314-10099/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la caiguda de l’activació dels recursos del trans-
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port sanitari urgent i l’activitat del primer semestre del 2003 
ençà
Tram. 314-10100/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla de xoc per al millorament de l’activitat i la disminució de 
les llistes d’espera de la cirurgia cardíaca
Tram. 314-10101/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost addicional per als municipis de la Selva, el Gironès i el 
Baix Empordà del canvi d’emplaçament de l’abocador de 
residus i les propostes de suport econòmic als ajuntaments
Tram. 314-10102/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions decidides per a les carreteres N-141e i C-63
Tram. 314-10103/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes integrals per a les carreteres N-141e i C-63 per al 
període 2014-2017
Tram. 314-10104/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al tram entre Bescanó i Anglès de les carreteres N-
141e i C-63
Tram. 314-10105/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a les carreteres N-141e i C-63 
del 2000 ençà
Tram. 314-10106/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària per als concerts educatius el 2014
Tram. 314-10107/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suspensió dels concerts educatius amb els col·legis privats 
que fan educació diferenciada
Tram. 314-10108/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les fuites del col·lector de salmorres d’Esparraguera (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-10109/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents del 18 d’octubre de 2013 a la fàbrica de Panrico, a 
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-10110/10
Formulació p. 140

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 criteri de selecció de les preguntes de parti-
cipació ciutadana del programa «Els Matins» de TV3
Tram. 313-00008/10
Anunci p. 140

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el criteri per a no emetre les declaracions dels 

grups polítics de l’oposició amb relació al conflicte instituci-
onal en l’acte de Foment del Treball
Tram. 313-00009/10
Anunci p. 141

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre el criteri per a seleccionar Undatia com a 
productora associada de Televisió de Catalunya per a fer el 
programa «Savis»
Tram. 313-00010/10
Anunci p. 141

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures per a difondre l’es-
port femení
Tram. 322-00103/10
Anunci p. 141

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació del conveni
Tram. 322-00104/10
Anunci p. 142

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els objectius del plec aprovat 
per a contractar el servei de comercialització, promoció i 
intermediació i venda d’espais publicitaris de Televisió de 
Catalunya
Tram. 322-00105/10
Anunci p. 142

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació dels convenis col-
lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00106/10
Anunci p. 142

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment del punt 1.7 de 
la resolució sobre l’exercici del dret a decidir aprovada en el 
Ple del debat de política general
Tram. 322-00107/10
Anunci p. 143

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els valors, els principis d’actua-
ció i les directrius del nou llibre d’estil de la Corporació
Tram. 322-00108/10
Anunci p. 143

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’atenció informativa rebuda per 
la presentació d’un llibre d’un imputat en el cas Método 3
Tram. 322-00109/10
Anunci p. 143

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament de la manifestació 
del 12 d’octubre
Tram. 322-00110/10
Anunci p. 144

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa de les 
manifestacions del 12 d’octubre a Barcelona
Tram. 322-00111/10
Anunci p. 144
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el pluralisme als mitjans de la 
Corporació
Tram. 322-00112/10
Anunci p. 145

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la contractació d’un servei de 
comercialització, promoció i intermediació en la venda d’es-
pais publicitaris a Televisió de Catalunya
Tram. 322-00113/10
Anunci p. 145

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la fase de negociació dels con-
venis col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00114/10
Anunci p. 146

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els eixos bàsics de caràcter or-
ganitzatiu de la proposta per a la negociació dels convenis 
col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00115/10
Anunci p. 146

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els eixos bàsics de caràcter re-
tributiu de la proposta per a la negociació dels convenis col-
lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00116/10
Anunci p. 146

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la presència de la Plata-
forma pro Seleccions Esportives Catalanes i de l’Assemblea 
Nacional Catalana a la Festa dels Súpers
Tram. 323-00037/10
Anunci p. 147

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre les iniciatives de presència 
al territori de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00038/10
Anunci p. 147

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la Festa dels Súpers
Tram. 323-00039/10
Anunci p. 147
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les investigacions dels Mossos 
d’Esquadra amb relació a la crema de ban-
deres l’11 de setembre de 2013 i a l’agressió 
que va patir un jove el 12 d’octubre de 2013
Tram. 310-00144/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la relació amb el Govern de l’Es-
tat en matèria econòmica i financera
Tram. 310-00145/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’increment de les assegurances 
sanitàries privades
Tram. 310-00146/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 310-00147/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats en política sanitària
Tram. 310-00148/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la manera com les reformes 
legislatives dels governs locals afecten els 
serveis socials municipals
Tram. 310-00149/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’Associació de Municipis per 
la Independència i les actuacions de la de-
legada del Govern de l’Estat amb relació a 
aquesta associació
Tram. 310-00150/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’Hospital Clínic
Tram. 310-00151/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre una agressió a un ciutadà 
durant una manifestació del 12 d’octubre a 
Barcelona
Tram. 310-00152/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a lluitar con-
tra la pobresa i l’exclusió social
Tram. 310-00153/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els resultats de l’atenció sanità-
ria pública del primer semestre del 2013
Tram. 310-00154/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques amb relació al ca-
nal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00155/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les opinions 
del director del Fons Monetari Internacional, 
d'empresaris i de cambres de comerç sobre 
el risc d'un procés d'independència de Ca-
talunya
Tram. 317-00085/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la mort de 
Juan Andrés Benítez i les mesures per a llui-
tar contra la brutalitat policial
Tram. 317-00086/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’escalada 
de tensió entre el Govern de l’Estat i la Ge-
neralitat
Tram. 317-00087/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la mort de 
Juan Andrés Benítez, sobre el compliment 
del compromís amb relació a les beques 
menjador i sobre la suspensió dels desno-
naments a Salt arran de la resolució del Tri-
bunal Europeu de Drets Humans
Tram. 317-00088/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les tensions 
protocol·làries amb el Govern de l'Estat i la 
conveniència de la convocatòria de la Co-
missió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 317-00089/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a fer front a les lleis de l’Estat que con-
travenen a les lleis del Parlament i a l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya
Tram. 317-00090/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
la deslleialtat de l’Estat amb Catalunya i les 
conclusions amb relació als efectes dels in-
compliments de l'Estat
Tram. 317-00091/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat de destinar més recur-
sos a l’educació de 0 a 3 anys
Tram. 314-02502/10

Resposta del Govern
Reg. 40144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02502/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la necessitat de destinar més recursos a l’educació de 
0 a 3 anys

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

Els recursos que destina el Departament d’Ensenya-
ment a l’escolarització des dels 0 als 18 anys se centren 
en l’etapa obligatòria, de 6 a 16 anys. Nogensmenys, 
els recursos pressupostaris també s’esmercen en la 
gratuïtat total de l’etapa de 3 a 6 anys.

A les etapes de 0 a 3 anys i, en l’etapa de 16 a 18 anys, 
tot i no ésser obligatòries normativament, es destinen 
els recursos econòmics que permeten l’accés a l’es-
colaritat, bé pagant l’alumne una matrícula o bé, si 
l’alumne ho precisa, pot sol·licitar una beca.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre la demanda de pla-
ces d’ensenyament de 0 a 3 anys i la manca 
d’ajuts i l’augment de preus
Tram. 314-02508/10

Resposta del Govern
Reg. 40145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02508/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació entre la demanda de places d’ensenyament 
de 0 a 3 anys i la manca d’ajuts i l’augment de preus

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

Un dels motius principals de la disminució de la de-
manda de places a les llars d’infants, obeeix a les no-
ves necessitats de conciliació familiar, derivades entre 
d’altres de l’augment de la taxa d’atur així com dels 
canvis demogràfics que s’estan produint.

L’administració educativa d’acord amb la disponibili-
tat pressupostària subvencionarà part del cost d’aques-
tes places.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la reducció en la subvenció 
de cada plaça de llar d’infants pública
Tram. 314-02509/10

Resposta del Govern
Reg. 40146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02509/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la reducció en la subvenció de cada plaça 
de llar d’infants pública

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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Donada l’actual conjuntura econòmica i atès que el fi-
nançament de les llars d’infants, que no són ensenya-
ment obligatori, va comptar l’any 2010 amb l’aportació 
del MECD de 20.920.144€ i l’any 2011 amb 17.463.036 €  
i, que a partir de l’exercici 2012 l’aportació va ser zero.

Tenint en compte l’evolució de les aportacions del 
MECD, es pot afirmar que el Departament aporta la 
quantitat indicada a la pregunta.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de l’aportació a les 
llars d’infants per al curs 2012-2013
Tram. 314-02510/10

Resposta del Govern
Reg. 41040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02510/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de l’aportació a les llars d’infants per 
al curs 2012-2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El Departament d’Ensenyament està pendent de l’apro-
vació dels pressupostos, corresponents a l’exercici 
2014, per determinar quina serà l’aportació per plaça 
de llar d’Infants.

El Departament d’Ensenyament farà les gestions opor-
tunes per tal que els ajuntaments rebin l’aportació eco-
nòmica pertinent.

En relació a l’any 2014, s’està pendent de l’aprovació 
dels Pressupostos del proper exercici.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negació de famílies de sisè de pri-
mària al fet que llurs fills facin la prova d’ava-
luació de competències bàsiques
Tram. 314-02609/10

Resposta del Govern
Reg. 40147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02609/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la negació de famílies de sisè de primària al fet que 
llurs fills facin la prova d’avaluació de competències 
bàsiques

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Efectivament, el Departament d’Ensenyament està as-
sabentat de l’existència de famílies que s’han negat a 
fer les proves de competències bàsiques de sisè de pri-
mària.

Concretament, s’han detectat dos centres: el Centre 
Llebetx i el Centre Turó del Cargol. Pel que fa al Cen-
tre Llebetx, finalment van fer les proves tots els alum-
nes, i pel que fa al Centre Turó del Cargol, la van rea-
litzar un 10%.

La inspecció i els directors territorials corresponents 
han parlat amb els directors dels centres i es troba amb 
diàleg permanent amb el consell escolar, atès que for-
ma part de les seves tasques habituals.

Els motius al·legats han estat àmpliament difosos als 
mitjans de comunicació menystenint els resultats de 
les proves que, per altra banda, serveixen a la Inspec-
ció d’Ensenyament, per fer una valoració objectiva de 
l’alumnat de Catalunya i, establir així mesures correc-
tores per a l’èxit escolar.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’alumnes de 
les escoles bressol del curs 2003-2004 ençà
Tram. 314-02784/10

Resposta del Govern
Reg. 40148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02784/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’alumnes de les escoles bressol 
del curs 2003-2004 ençà

Sector públic Sector privat Total

Llars
Llars d'Adm. Total dels quals,dels quals, Total dels quals,dels quals, Total dels quals,dels quals,

del Dept. local nens nenes nens nenes nens nenes

Curs 2001-2002 - - 17.724 9.144 8.580 33.241 17.372 15.869 50.965 26.516 24.449
Curs 2002-2003 3.576 17.671 21.247 10.958 10.289 34.844 18.078 16.766 56.091 29.036 27.055
Curs 2003-2004 3.647 20.186 23.833 12.447 11.386 36.596 18.861 17.735 60.429 31.308 29.121
Curs 2004-2005 3.650 24.035 27.685 14.535 13.150 37.965 19.564 18.401 65.650 34.099 31.551
Curs 2005-2006 3.705 27.726 31.431 16.388 15.043 39.334 20.214 19.120 70.765 36.602 34.163
Curs 2006-2007 3.686 31.035 34.721 18.030 16.691 39.080 20.136 18.944 73.801 38.166 35.635
Curs 2007-2008 3.737 36.779 40.516 21.187 19.329 39.516 20.644 18.872 80.032 41.831 38.201
Curs 2008-2009 3.753 41.405 45.158 23.450 21.708 39.063 20.234 18.829 84.221 43.684 40.537
Curs 2009-2010 3.748 45.603 49.351 25.546 23.805 36.719 19.290 17.429 86.070 44.836 41.234
Curs 2010-2011 3.721 48.586 52.307 27.404 24.903 36.245 18.921 17.324 88.552 46.325 42.227
Curs 2011-2012 3.707 53.058 56.765 29.743 27.022 35.238 18.426 16.812 92.003 48.169 43.834
Curs 2012-2013 3.478 49.620 53.098 27.823 25.275 31.296 16.351 14.945 84.394 44.174 40.170

ALUMNES MATRICULATS EN EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE SEGONS TITULARITAT

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Mari-
na Geli i Fàbrega

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

Us trameto adjunt el quadre que recull les dades sol-
licitades.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels imports als centres 
escolars que tenen projectes d’autonomia 
de centre
Tram. 314-03562/10

Resposta del Govern
Reg. 40149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03562/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament dels imports als centres escolars que te-
nen projectes d’autonomia de centre

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

Els documents comptables corresponents als paga-
ment del Pla d’Autonomia de Centres i als Acords de 
Corresponsabilitat estan pendents de pagament al De-
partament d’Economia i Finances i es faran efectius 
en funció de les disponibilitats de la Tresoreria de la 
Generalitat.

S’han tramitat documents a 584 centres per un import 
total de 5.675.131,00 €.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import destinat a beques de menja-
dor a les escoles de Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-03564/10

Resposta del Govern
Reg. 40150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03564/10, 314-03565/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’ajuts i l’import destinat a beques de men-
jador a les escoles de Barcelona del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El Consorci d’Educació, des del curs 2008-2009, con-
voca, tramita i resol la convocatòria d’ajuts de menja-
dor per als centres de la ciutat de Barcelona.

Quantia de les darreres convocatòries i nombre d’ajuts 
adjudicats

2010-11 2011-12 2012-13

Dotació Inicial 
Convocatòria 8.000.000 € 8.290.000 € 8.500.000 €

Despesa Final 
Convocatòria 8.692.121 € 8.646.360 € 8.282.450 €

Sol·licituds 
Presentades 18.697 20.656 19.278

Sol·licituds  
Admeses 15.008 16.550 15.479

Total Ajuts  
Adjudicats 15.008 16.550 15.479

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de beques de menjador 
a les escoles de Barcelona
Tram. 314-03565/10

Resposta del Govern
Reg. 40150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03564/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració dels cicles forma-
tius de grau superior, la formació professio-
nal o les escoles d’idiomes com a formació 
d’adults
Tram. 314-03569/10

Resposta del Govern
Reg. 40151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03569/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consideració dels cicles formatius de grau superior, 
la formació professional o les escoles d’idiomes com a 
formació d’adults

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Els Cicles Formatius de Grau Superior, la Formació 
Professional o els ensenyaments d’idiomes a les Esco-
les Oficials d’Idiomes, són estudis adreçats a persones 
que tenen a partir de 16/18 anys. En aquests estudis es 
matriculen moltes persones de més de 18 anys.

El que s’entén per formació permanent d’adults és el 
que contemplen els articles 5 (LOE) i 2 (LEC) sobre 
educació al llarg de la vida.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’adults que han accedit a 
algun programa de formació
Tram. 314-03575/10

Resposta del Govern
Reg. 40152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03575/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’adults que han accedit a algun programa 
de formació

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

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

El nombre de persones adultes que han accedit a algun 
programa de formació es detalla en el quadre adjunt i 
en relació al curs 2012-2013: 

Alumnes matriculats en programes de formació de per-
sones adultes 

  Curs 2012-2013

Ensenyaments inicials.  
Llengua catalana 8.875

Ensenyaments inicials.  
Llengua castellana 6.346

Ensenyaments inicials.  
Llengua estrangera Anglès 5.236

Ensenyaments inicials.  
Llengua estrangera Francès 427

Ensenyaments inicials.  
Informàtica 5.215

Formació bàsica.  
Formació instrumental 9.609

Formació bàsica.  
Graduat en educació secundària 10.391

Preparació de proves d’accés.  
CF Grau mitjà 3.633

Preparació de proves d’accés.  
CF Grau superior 10.471

Preparació de proves d’accés.  
Universitat 2.602

Competències Societat  
de la Informació. Anglès 4.224

Competències Societat  
de la Informació. Francès 176

Competències Societat  
de la Informació. Informàtica 6.161

Total Catalunya 73.366

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de renovar els ajuts per a 
la sisena hora a les escoles concertades de 
barris en situació de vulnerabilitat
Tram. 314-03579/10

Resposta del Govern
Reg. 41041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03579/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de renovar els ajuts per a la sisena hora a 
les escoles concertades de barris en situació de vul-
nerabilitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

D’acord amb el decret legislatiu 2/2002 de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, les subvencions no 
poden tenir caràcter recurrent i s’han de subjectar al 
principi de concurrència pública.

Atès això, el Departament d’Ensenyament té previst 
publicar una convocatòria pública aquest curs, per tal 
d’aportar recursos addicionals als centres concertats 
en funció de les característiques socioeconòmiques de 
la zona i de la tipologia de les famílies dels alumnes 
que atén el centre. Aquests recursos addicionals han 
de permetre als centres una programació pluriennal 
que s’ha d’articular mitjançant un contracte programa 
tal i com estableix la LEC en els articles 48.5 i 205.8.

En el període 2010-2012 el Govern ha destinat 6,6 mi-
lions d’euros anuals a les 27 escoles concertades, per 
tal de poder impartir la sisena hora en règim de gra-
tuïtat.

Les escoles que reuneixin els requisits establerts en la 
convocatòria pública podran destinar, de forma raona-
da, aquests ajuts a les activitats o serveis que consi-
deri prioritats, i que no són gratuïts, amb la finalitat 
d’afavorir la cohesió social i perquè aquests alumnes 
no siguin exclosos. No obstant això, els centres hauran 
de respectar l’article 1.2 del decret 198/1987, de 19 de 
maig, pel qual es regulen les activitats complementàri-
es, extraescolars i de serveis als centres docents en rè-
gim de concert segons el qual aquestes activitats tenen 
caràcter voluntari.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost mitjà d’una plaça d’educació 
als centres públics
Tram. 314-03586/10

Resposta del Govern
Reg. 40153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03586/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost mitjà d’una plaça d’educació als centres públics

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

La informació sol·licitada es pot trobar en l’enllaç a la 
publicació Sistema d’indicadors d’ensenyament de Ca-
talunya. Any 2013 (núm. 16 de la sèrie) del Consell Su-
perior d’Avaluació del Sistema Educatiu:

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Con-
sell%20superior%20d’avalua/Pdf%20i%20altres/Sta-
tic%20file/Indicadors_16.pdf

Les dades de despesa per alumne de centres públics 
estan a la pàgina 32 de la publicació.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost mitjà d’una plaça d’educació 
als centres concertats
Tram. 314-03587/10

Resposta del Govern
Reg. 40154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03587/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost mitjà d’una plaça d’educació als centres con-
certats

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

En els centres privats concertats per calcular el cost de 
la plaça escolar cal tenir en compte la despesa que hi 
destina el Departament d’Ensenyament més la despe-
sa que assumeix el titular del centre.

El Departament d’Ensneyament es fa càrrec de les 
despeses del personal docent a través del pagament de-
legat de la nòmina més les despeses de funcionament 
del centre, que inclouen el personal d’administració i 
serveis, el manteniment, conservació i funcionament, 
així com la reposició d’inversions reals.

D’altra banda, el Departament d’Ensenyament no es 
fa càrrec de les despeses d’inversió, obres, reformes i 
equipament, sinó que les assumeix el titular del centre 
amb ingressos propis.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el clúster educatiu
Tram. 314-03596/10

Resposta del Govern
Reg. 41042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03596/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el clúster educatiu

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

En relació al cluster educatiu, es demana més informa-
ció al diputat, per tal de respondre a la pregunta.

El Departament d’Ensenyament no està vinculat a cap 
«clúster educatiu» i, en conseqüència no està desenvo-
lupant cap projecte en aquesta línia.

Val a dir que durant els anys 2000-2006 i per tant en 
una legislatura anterior, el Departament d’Ensenya-
ment va estar realitzant diferents projectes conjunta-
ment amb la fundació i2cat. Aquests projectes estaven 
relacionats amb el Programa d’Informàtica Educativa 
(PIE) i l’establiment de la banda ampla a les escoles. 
No obstant això a partir del 2006, per tant també en 
una anterior legislatura, la fundació i2cat i el Departa-
ment d’Ensenyament van deixar de treballar conjunta-
ment. Conseqüentment es pot afirmar que actualment 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell superior d'avalua/Pdf i altres/Static file/Indicadors_16.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell superior d'avalua/Pdf i altres/Static file/Indicadors_16.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell superior d'avalua/Pdf i altres/Static file/Indicadors_16.pdf
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aquest Departament no té vinculació amb cap «clúster 
educatiu».

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda d’inscripció als instituts 
d’ensenyament secundari de Mollerussa (Pla 
d’Urgell) per al curs 2013-2014
Tram. 314-03747/10

Resposta del Govern
Reg. 40155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03747/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la demanda d’inscripció als instituts d’ensenyament 
secundari de Mollerussa (Pla d’Urgell) per al curs 
2013-2014

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marta Vilalta i Torres

Anna Simó i Castelló

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

A Mollerussa, l’Institut La Serra durant el període de 
preinscripció per al curs 2013-2014 va rebre 117 sol-
licituds; l’Institut Terres de Ponent en va rebre 98 i La 
Salle 71.

A partir de les dades de preinscripció, el Departament 
d’Ensenyament ha resolt el procés de matriculació a tra-
vés d’increments de ràtios i la reassignació d’alumnes.

El Departament d’Ensenyament ha procedit a la re-
ducció del concert del centre de la Salle de Mollerus-
sa, passant de 4 línies concertades a primer d’ESO a 3.

El nombre de places ofertades al municipi, s’adequa al 
nombre d’alumnes que s’ha d’escolaritzar.

L’oferta global de Mollerussa és suficient per cobrir to-
ta la demanda, que inclou no només l’alumnat de Mo-
llerussa, sinó també d’altres poblacions de la comarca, 
les escoles de les quals estan adscrites a alguns dels 
instituts de Mollerussa.

El Departament pot garantir que només han anat reas-
signats a La Salle, alumnes, les famílies dels quals hi 
han estat disposades.

El Departament d’Ensenyament programa l’oferta 
educativa segons el que determina l’article 44 de la 
Llei d’Educació de Catalunya.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació pressupostària a les esco-
les concertades de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-07563/10

Resposta del Govern
Reg. 41043 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07563/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació pressupostària a les escoles concertades de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Celestino Corbacho i Chaves

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

S’adjunta taula en annex amb l’aportació pressupostà-
ria a cadascuna de les escoles concertades de l’Hospi-
talet per al curs 2012-2013.

Pel que fa a les aportacions econòmiques previstes 
per al curs vinent, cal tenir present que el Govern de 
la Generalitat està elaborant en aquests moments els 
pressupostos per a l’exercici 2014, els quals hauran de 
ser debatuts i aprovats pel Parlament de Catalunya. 
Serà en aquest moment quan es podran analitzar les 
aportacions econòmiques que es preveuen destinar als 
conceptes indicats a la pregunta.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres concertats que rebran 
subvencions per als alumnes amb necessi-
tats educatives especials i en una situació 
socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07568/10

Resposta del Govern
Reg. 41044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07568/10 i 314-07569/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres concertats que rebran subvencions per als 

alumnes amb necessitats educatives especials i en una 
situació socioeconòmica desafavorida

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Núria Segú Ferré

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

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Centres beneficiaris i import de la subvenció

Centre   Municipi Import Subvenció

08001145 Lestonnac Badalona 319.257,00
08005643 Labouré Barcelona 159.628,50

08008309 Mare Alfonsa Cavín Barcelona 159.628,50

08005618 Vedruna Àngels Barcelona 159.628,50

17001164 Cor de Maria Figueres 125.914,50

17001942 Sagrada Família Girona 125.914,50

08017657 Fedac-Gironella Gironella 125.914,50

08039215 Casals-Gràcia Manlleu 159.628,50

08019976 El Carme-Vedruna Manlleu 377.743,50

08019952 La Salle Manlleu Manlleu 109.570,50

08020267 L’Ave Maria Manresa 159.628,50

08020309 Mare de Déu del Pilar Manresa 159.628,50

08020531 La Mercè Martorell 319.257,00

17002417 Cor de Maria Olot 305.266,50

17002341 Escola Pia d’Olot Olot 319.257,00

17002405 Petit Plançó Olot 159.628,50

43002478 Sant Pau Reus 125.914,50

08026798 El Roser Sant Julià de Vilatorta 159.628,50

08026543 Sagrats Cors Les Masies de Voltregà 97.933,50

25004279 Arrels I Solsona 251.829,00

25004486 Sant Josep Tàrrega 319.257,00

08030534 Rocaprevera Torelló 159.628,50

08030947 Escorial Vic 380.952,00

08030960 Fedac-Vic Vic 347.238,00

08030911 Sagrat Cor de Jesús Vic 319.257,00

08030959 Sant Miquel dels Sants Vic 464.895,00

08030881 Santa Caterina de Siena Vic 125.914,50

  Total   5.997.942,00
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dotacions en plantilla en data de 
l’1 de gener de 2012
Tram. 314-07646/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07646/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dotacions en plantilla en data de l’1 de gener de 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta amb número de tramitació 314-07646/10, 
conjuntament amb les següents: 314-07647/10 a 314-
07653/10, 314-07656/10, 314-07658/10, 314-07661/10 
a 314-07669/10 i 314-07672/10 a 314-07678/10.

Les dades sobre el personal al servei de les adminis-
tracions públiques de Catalunya es poden consultar al 
Banc de Dades d’Ocupació Pública, que és la font es-
tadística oficial de Catalunya, al qual es pot accedir a 
través del web del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals.

Durant l’any 2012 es van produir 3.709 baixes defini-
tives, inclosa per jubilacions, d’acord amb el següent 
desglossament: 

Mes
Adminis-

tració i 
tècnic

Institu-
cions  

sanitàries

Personal 
docent 

d’Ense-
nyament

Totals

gener 60 80 78 218

febrer 57 67 52 176

març 45 87 82 214

abril 69 74 74 217

maig 59 94 42 195

juny 153 105 43 301

juliol 70 76 31 177

agost 81 83 802 966

setembre 105 89 129 323

octubre 73 78 103 254

novembre 72 87 78 237

desembre 84 101 246 431

Totals 928 1.021 1.760 3.709

Font: GIP/SIP

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions que rebran 
els centres concertats que tenen alumnes 
amb necessitats educatives especials i en 
una situació socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07569/10

Resposta del Govern
Reg. 41044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07568/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les característiques dels centres concer-
tats que rebran subvencions per als alumnes 
amb necessitats educatives especials i en 
una situació socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07570/10

Resposta del Govern
Reg. 41045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07570/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les característiques dels centres concertats que rebran 
subvencions per als alumnes amb necessitats educatives 
especials i en una situació socioeconòmica desafavorida

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Núria Segú Ferré

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

Els criteris aplicats per a la selecció dels centres que 
van subscriure el contracte programa, d’acord amb 
les ordres de convocatòria EDU/356/2006 (DOGC de 
18.07.2006) i EDU/22/2007 (DOGC de 20.02.2007) 
van ser:

– Major proporció d’alumnes amb necessitats educa-
tives específiques derivades de situacions socioeconò-
miques o socioculturals desafavorides.

– Menor cost unitari de la plaça escolar.

– Concurrència de diferents centres sol·licitants de la 
mateixa àrea d’escolarització.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pel que fa a l’any 2013, fins a finals del mes de juny, 
s’han produït 882 baixes definitives, inclosa la jubilació.

La previsió des de juliol fins al desembre del 2013 és 
de 1.786 jubilacions, ja que la resta de casos de baixes 
definitives no es poden preveure (defunció, extinció de 
la condició de funcionari...).

El personal que ocupa llocs de direcció professional 
vinculat per un contracte laboral d’alta direcció, i el 
personal vinculat per una relació de caràcter laboral i 
que exerceix funcions directives; és a dir, personal que 
exercita funcions separades amb autonomia i respon-
sabilitat, només limitades pels criteris i instruccions 
establerts pel màxim responsable de la institució i se-
gons consta al Banc de Dades d’Ocupació Pública és 
de 358, a data 1 de gener de 2013.

El nombre de persones funcionàries que ocupaven 
llocs amb jornada i complement de dedicació especial, 
que comporta la dedicació exclusiva per règim d’in-
compatibilitats, a data 31 de desembre dels anys de re-
ferència, són: 

Any Nombre de persones

2010 1.256
2011 1.184
2012 1.137

La reducció retributiva del personal interí per la re-
ducció de jornada establerta a la Llei 5/2012, de 20 de 
març, per al període abril-desembre 2012, incloses les 
quotes patronals a la Seguretat Social, s’estima en un 
total aproximat als 20M€.

Durant l’any 2012 no s’ha encarregat cap externalit-
zació de serveis en aquelles tasques que poden ser de-
senvolupades directament pels treballadors públics, ni 
cap prestació de servei que coincideixi plenament amb 
les funcions pròpies d’organismes públics de la Gene-
ralitat.

Pel que fa a la partida necessària per a salaris, cal dis-
tingir entre el salari dels empleats públics i els paga-
ments delegats o concertats. En tot cas, facilitem la 
xifra del Capítol 1 corresponent als crèdits pressupos-
taris per al pagament del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat i les seves entitats au-
tònomes administratives. Aquesta xifra no inclou la 
quantia destinada a concerts educatius ni concerts sa-
nitaris.

Subsector Capítol 1 (M€)

Generalitat 4.696,70

Ent. autònomes administratives 107,7

Total 4.804,4

Les aportacions econòmiques que hagin pogut rebre 
les organitzacions, fundacions i associacions, es po-

den obtenir consultant les diferents convocatòries de 
subvencions publicades al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya durant aquest període i a les quals 
s’hagin acollit.

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, regula detalladament (Capítol IX) 
l’atorgament de les subvencions de la Generalitat de 
Catalunya.

Així, els apartats 1 i 2 de l’article 92 determinen que 
l’ens concedent, amb caràcter previ a l’acord de con-
cessió, ha d’aprovar les bases reguladores de la sub-
venció, llevat que l’objecte d’aquesta justifiqui la im-
possibilitat de la concurrència. A més, aquestes bases 
han de concretar, com a mínim, i entre d’altres reque-
riments, l’objecte de la subvenció i el període en què 
s’ha d’executar l’activitat.

D’altra banda, l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, estableix que els 
òrgans administratius concedents han de publicar en 
el diari oficial corresponent, i en els termes que es fi-
xin per reglament, les subvencions concedides amb 
expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit 
pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quan-
titat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

No obstant això, l’apartat 3 c) d’aquest mateix article 
18 estableix que no és necessària la publicació al dia-
ri oficial de l’Administració competent la concessió de 
les subvencions en els casos següents: Quan els im-
ports de les subvencions concedides, individualment 
considerades, siguin d’una quantia inferior als 3.000 
euros.

Per a aquests casos, l’article 18 determina que les ba-
ses reguladores han de preveure la utilització d’altres 
procediments que, d’acord amb les seves especials ca-
racterístiques, quantia i nombre, assegurin la publici-
tat dels beneficiaris.

Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat, cal el se-
güent:

1. Al llarg del període esmentat a la pregunta, els de-
partaments de la Generalitat, abans d’atorgar una sub-
venció, sigui quin sigui el seu import, han publicat 
unes bases reguladores que recullen l’objecte o finali-
tat de l’ajut, les quals es poden consultar al Diari Ofi-
cial de la Generalitat.

2. Malgrat que no s’hagi publicat al diari oficial l’ator-
gament dels ajuts d’import inferior a 3.000 euros, tots 
els departaments de la Generalitat n’han fet la publi-
citat preceptiva, sigui als seus webs o als seus taulers 
d’anuncis.

El número de persones que ocupava llocs classificats 
com d’eventual, per departaments, és la que consta a 
continuació: 
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Departament
Dades a 31 d’agost

2010 2011 2012

Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació,  
i Medi Natural 7 7 8
Benestar Social i Família 13 8 8
Cultura 12 11 11
Economia i Coneixement 11 7 8
Ensenyament 10 8 8
Governació i Relacions  
Institucionals 14 12 13
Interior 17 8 8
Empresa i Ocupació 10 6 6
Justícia 9 8 8
Medi Ambient 9    
Territori i Sostenibilitat

11 7 8
Presidència 48 42 42
Salut 10 8 8
Treball 11    
Vicepresidència 29  

Total general 221 132 136

L’atorgament i ús de targetes de crèdit a persones al 
servei de l’Administració estan subjectes a un estricte 
control tant de l’assignació com de la despesa.

Els serveis econòmics dels Departaments i dels orga-
nismes i ens que en depenen valoren les necessitats 
d’assignació de targeta de crèdit, n’estableixen els lí-
mits i controlen la despesa duta a terme amb aquest 
mitjà de pagament. Finalment, els pagaments fet amb 
aquest mitjà se sotmeten al preceptiu control i autorit-
zació de la intervenció delegada.

Com a criteri general, les targetes només s’atorguen en 
cas de desplaçament fora de Catalunya, tot valorant el 
fet de poder disposar d’un instrument que evita haver 
de dur diners en efectiu, per raons de seguretat, i per 
l’avantatge que suposa l’assegurança de viatge que va 
lligada a la compra del corresponent bitllet.

La despesa ocasionada en concepte de serveis infor-
màtics consta imputada a les aplicacions pressupostà-
ries 228.0004, 228.0005 i 228.0006 dels Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya dels anys 2011 i 2012.

A més, en compliment del que estableix l’article 79 del 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, el Departament d’Economia i Coneixe-
ment tramet al Parlament i fa publicar al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, trimestralment i dintre 
del trimestre següent, l’estat mensual de desenvolupa-
ment i d’execució del pressupost de la Generalitat i de 
les seves modificacions.

Finalment indicar que aquesta informació també es 
pot consultar al web del Departament d’Economia i 

Coneixement, a la pàgina que publica l’estat d’execu-
ció mensual dels pressupostos de la Generalitat.

Durant l’exercici 2012 s’ha tramitat la modificació de les 
relacions de llocs de treball per a la supressió de la dedi-
cació especial de 36 llocs de treball de personal funcio-
nari d’administració i tècnic, amb un estalvi efectiu en 
els complements retributius de 265.000 €/any.

L’estalvi efectiu en el sector públic administratiu derivat 
de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 
2012 s’avalua en 365,4M€. Aquest estalvi no inclou el 
que s’hagi produït en l’àmbit dels òrgans superiors.

Aquest import tampoc inclou l’estalvi per un import 
de 0,7M€ derivat de l’impacte de la reducció de la pa-
ga extraordinària dels alts càrrecs atès que a l’exercici 
2011 ja se’ls va suprimir la paga extraordinària de de-
sembre.

Amb relació al Fons d’Acció Social (FAS) i d’acord 
amb les dades disponibles, l’estalvi produït a l’exercici 
2012 respecte el 2011 en el sector públic administratiu 
(sense els òrgans superiors) és de 12,9 M€. Tanmateix 
cal tenir en compte que l’any 2011 les ajudes del FAS 
ja van estar reduïdes en un 50% respecte a l’exercici 
2010.

L’estalvi produït per la reducció d’assumptes personals 
i dies de vacances s’ha materialitzat en una reducció 
de substitucions i d’hores extraordinàries si bé no es 
pot avaluar quina part d’aquesta reducció els corres-
pon directament.

Pel que fa a la supressió de les aportacions al pla de 
pensions respecte de l’exercici 2011, no es produeix 
cap estalvi atès que en aquell exercici tampoc hi van 
haver aportacions a plans de pensions.

Barcelona, 11 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dotacions en plantilla en data de 
l’1 de gener de 2013
Tram. 314-07647/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes definitives i jubi-
lacions del 2012
Tram. 314-07648/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes definitives i jubi-
lacions previstes per al 2013
Tram. 314-07649/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantificació de personal directiu 
de les entitats públiques incloses en el pres-
supost del 2013
Tram. 314-07650/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que cobraven 
el complement de dedicació especial en da-
ta del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-07651/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la reducció de jornada del personal interí del 
2012
Tram. 314-07652/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantificació de les externalitzaci-
ons de serveis de tasques que poden acom-
plir els treballadors públics el 2012
Tram. 314-07653/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import de la partida per a sala-
ris d’empleats públics, pagaments delegats i 
concertats o administracions vinculades
Tram. 314-07656/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les plantilles dels serveis 
i els departaments de la Generalitat
Tram. 314-07658/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els directius i el personal d’empreses 
públiques i ens autònoms no afectats per 
convenis col·lectius i pactes sindicals del 
2012
Tram. 314-07661/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis externalitzats i les empre-
ses que els presten
Tram. 314-07662/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a entitats 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-07663/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els eventuals i els ingressos que per-
ceben del 2011 i el 2012
Tram. 314-07664/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els directius d’empreses, fundacions 
i entitats que reben finançament públic per 
prestar serveis públics en règim de conces-
sió, conveni, concert o delegació adminis-
trativa el 2011 i el 2012
Tram. 314-07665/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses dels alts càrrecs i el per-
sonal eventual amb càrrec a targetes de crè-
dit o dèbit a nom dels departaments i ens 
vinculats el 2011 i el 2012
Tram. 314-07666/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses en dietes i altres indem-
nitzacions de membres de consells d’admi-
nistració i altres òrgans d’empreses públi-
ques, ens autònoms, consorcis i fundacions 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-07667/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses en consum informàtic en 
empreses alienes a la Generalitat el 2011 i 
el 2012
Tram. 314-07668/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import anual dels pagaments a per-
sones i entitats membres dels òrgans de 
participació institucional el 2011 i el 2012
Tram. 314-07669/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dedicació 
exclusiva a la Generalitat el 2011
Tram. 314-07672/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dedicació 
exclusiva a la Generalitat el 2012
Tram. 314-07673/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la supressió del complement de dedicació 
especial
Tram. 314-07674/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la retallada de la paga extraordinària
Tram. 314-07675/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la supressió dels ajuts del fons d’acció social  
i dels tiquets per a restaurant
Tram. 314-07676/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la reducció de dies d’afers personals i de va-
cances
Tram. 314-07677/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades per l’estalvi produït 
per la supressió de les aportacions al pla de 
pensions
Tram. 314-07678/10

Resposta del Govern
Reg. 41037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07646/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retorn dels diners avançats per les 
diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona 
i Girona en virtut del Conveni per al desen-
volupament del pla extraordinari d’assistèn-
cia financera local
Tram. 314-07718/10

Resposta del Govern
Reg. 40113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07718/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el retorn dels diners avançats per les diputacions 
de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona en virtut del 
Conveni per al desenvolupament del pla extraordinari 
d’assistència financera local

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les finances de la Generalitat de Catalunya s’han vist 
notablement afectades per la situació de crisi finance-
ra internacional, a la qual s’han afegit factors addicio-
nals, com l’incompliment per part del Govern central 
dels compromisos econòmics contrets amb Catalunya, 
la baixada dels ingressos i el tancament dels mercats.

En aquest context de dificultats de liquiditat tresore-
ra, la Generalitat de Catalunya s’ha adherit als meca-
nismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les 
comunitats autònomes, establerts per l’Estat, amb la 
finalitat d’atendre els venciments del deute i obtenir 
els recursos necessaris per finançar l’endeutament per-
mès per la normativa d’estabilitat pressupostària, així 
com el pagament de les obligacions pendents amb els 
proveïdors.

Mitjançant el Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, 
es va crear, com a mecanisme de suport a la liquidi-
tat de les comunitats autònomes, el Fons de Liquiditat 
Autonòmic, amb l’objectiu d’atendre les necessitats fi-
nanceres d’aquestes. Les necessitats financeres cober-
tes pel mecanisme es concreten en els venciments del 
deute que s’hi defineixen i el finançament de l’endeu-
tament permès. Per tant, aquest mecanisme aporta li-
quiditat per finançar els objectius de dèficit.

El Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, va crear el 
Fons per al Finançament del Pagament a Proveïdors, 
mitjançant el qual es poden obtenir els recursos sufi-
cients per finançar les operacions d’endeutament con-
tretes per al pagament de les obligacions pendents per 
part de les comunitats autònomes i les entitats locals.
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El Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures 
urgents contra la morositat de les administracions pú-
bliques i de suport a entitats locals amb problemes fi-
nancers, ha posat en marxa noves fases d’aquest finan-
çament per fer front amb caràcter general a diverses 
obligacions pendents de pagament, vençudes, líquides 
i exigibles, abans del 31 de maig de 2013 i altres d’es-
pecífiques obligades abans del 31 de desembre de 2012.

Pel que fa al retorn de les quantitats que les diputaci-
ons van avançar en virtut del Conveni de 8 de març 
de 2012, la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les 
disposicions de l’esmentat Reial decret llei 8/2013, de 
28 de juny, ha tramès a l’Estat la relació corresponent 
d’obligacions que poden ser satisfetes mitjançant dit 
mecanisme.

Concretament, i pel que fa al pla extraordinari d’assis-
tència financera local, el passat dia 8 d’octubre es va 
retornar mitjançant recurs del FLA un 30%, i s’està 
negociant amb les diputacions un pla pel retorn ajornat 
de la resta, sempre assumint la Generalitat els costos 
financers dels ajornaments.

Barcelona, 11 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les reunions de la Comissió Mixta 
d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
Tram. 314-07741/10

Resposta del Govern
Reg. 41038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07741/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i 
Fiscals Estat-Generalitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Alícia Romero Llano

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 314-07741/10 i 
314-07742/10.

La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Ge-
neralitat-Estat es va reunir per darrera vegada el no-
vembre del 2010, tal com consta al Grup Parlamentari 
Socialista i a la resta de grups parlamentaris, els repre-
sentants dels quals són cridats a les reunions prèvies 
de la representació de la Generalitat, en compliment 

de l’Acord d’investidura subscrit entre el Grup de Con-
vergència i Unió i el Grup Socialista a l’inici de la IX 
Legislatura. El fet que no s’hagin produït més reuni-
ons d’aquesta Comissió es deu principalment a la ne-
gativa dels representants del Govern estatal, als quals 
s’ha proposat la convocatòria d’una reunió en diverses 
ocasions, tant per part del president de la representa-
ció de la Generalitat, Sr. Josep Antoni Duran i Lleida, 
com per part del conseller d’Economia i Coneixement, 
Sr. Andreu Mas-Colell.

La composició de la representació de la Generalitat de 
Catalunya a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i 
Fiscals no només es pot consultar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, on han estat publicats els 
successius acords de nomenament, sinó al lloc web del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(apartat «Autogovern»).

El model de finançament actual va ser aprovat per la 
llei 22/2009, de 18 de desembre. La seva aplicació a 
Catalunya es va acordar en la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat el 22 de desem-
bre de 2009 i posteriorment es va aprovar per la llei 
16/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs 
de l’Estat a Catalunya. Malgrat aquestes dates, els 
efectes econòmics del model es varen aplicar des de 
l’any 2009.

D’acord amb l’Estatut i tal com estableix la llei 
22/2009 s’ha de fer una revisió quinquennal del mo-
del de finançament, que ha de ser vigent amb efectes a 
partir de l’any 2014.

El Govern de la Generalitat, amb el seu president al 
capdavant, i amb el suport majoritari del Parlament 
de Catalunya, va plantejar al president del Govern de 
l’Estat la proposta d’un Pacte Fiscal per a Catalunya, 
proposta que aquest darrer va rebutjar frontalment. 
Posteriorment, el Govern del Partit Popular s’ha negat 
a convocar els òrgans bilaterals de cooperació i diàleg 
entre la Generalitat i l’Estat constituïts per l’Estatut 
d’Autonomia de 2006 i s’ha oposat, en particular, a les 
propostes formulades pels representants de la Gene-
ralitat de convocar la Comissió Mixta d’Afers Econò-
mics i Fiscals. Això ha impedit tractar tant les qüesti-
ons relacionades amb els deutes del Govern de l’Estat 
enfront de la Generalitat com analitzar la necessària 
reforma del sistema previst per al seu finançament, 
punt aquest darrer molt rellevant per les insuficiències 
evidents del sistema pactat per l’anterior Govern de la 
Generalitat amb el Govern de l’Estat i amb la resta de 
comunitats autònomes.

Atesa la manca de voluntat de diàleg per part de les 
institucions de l’Estat, traduïda, entre altres, en la no 
convocatòria de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics 
i Fiscals, i davant la preferència del Govern de l’Estat, 
en una línia similar a l’anterior Govern, pels mecanis-
mes de relació institucional de caràcter multilateral, la 
negociació del nou sistema de finançament s’ha remès 
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al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comu-
nitats Autònomes, on Catalunya es troba molt sovint 
en una posició d’un gran aïllament. Com consta als 
grups parlamentaris, l’activitat d’aquest Consell s’ha 
centrat en els darrers mesos en la determinació dels 
nivells de dèficit en què poden incórrer les comunitats 
autònomes, d’acord amb la legislació aprovada a l’em-
para de la reforma constitucional impulsada pel Partit 
Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol.

El Govern de la Generalitat va defensar que aquest ob-
jectiu de dèficit no havia de ser uniforme, per a totes 
les comunitats autònomes, i que havia de ser sufici-
ent per cobrir les necessitats socials del poble de Ca-
talunya. Però el capteniment del Govern espanyol fa 
que aquest Consell no persegueixi tant la negociació, 
com la imposició o l’adhesió forçosa al criteri dels re-
presentants ministerials. Així mateix, el Govern de la 
Generalitat s’ha pronunciat en el sentit que defensarà 
al màxim els interessos de Catalunya dins la negocia-
ció del nou sistema de finançament autonòmic, sense 
pretendre, en aquesta ocasió, reformar aquest sistema 
amb caràcter general, d’acord amb els principis que 
semblin més lògics i justos.

Cal dir, a més, que al Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera del 21 de març de 2013 es va acordar crear un 
grup de treball per analitzar l’efecte de l’aplicació de 
l’actual sistema de finançament amb l’objecte d’elevar 
un informe al Comitè Tècnic Permanent d’Avaluació, 
previst en la mateixa llei 22/2009. En la reunió prepa-
ratòria d’aquesta sessió del Consell de Política Fiscal 
i Financera, el Secretari General del Departament va 
deixar constància de la necessitat d’abordar la reforma 
del sistema de finançament al més aviat possible i amb 
efectes sobre el 2014.

Aquest grup de treball està format per tres represen-
tants del Ministeri d’Hisenda i un representant de cada 
comunitat autònoma i encara no se n’ha convocat cap 
reunió.

El model de finançament presenta unes greus man-
cances i no satisfà al Govern de la Generalitat, per 
això la reforma del model ha d’anar encaminada a 
assolir un increment dels recursos i a dissenyar un 
model que garanteixi un creixement dels ingressos 
de Catalunya.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació per a l’actualització del 
finançament de la Generalitat
Tram. 314-07742/10

Resposta del Govern
Reg. 41038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07741/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos que destina el Departa-
ment d’Ensenyament al compliment de la 
Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana
Tram. 314-07743/10

Resposta del Govern
Reg. 41046 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07743/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos que destina el Departament d’Ensenya-
ment al compliment de la Llei 17/2010, de la llengua 
de signes catalana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria 
Segú Ferré, Eva Granados Galiano

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

El Departament d’Ensenyament, per donar compli-
ment a l’article 5 de la Llei 17/2010, destina els recur-
sos educatius següents:

a) Centres de recursos per a deficients auditius (CREDA)

Els CREDA són els serveis de suport als centres edu-
catius a l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llen-
guatge i/o comunicació que interfereixen en el seu 
desenvolupament personal, social i curricular. La seva 
intervenció es concreta en: alumnat i famílies; centres 
i professorat.

Es tracta d’un model d’atenció propi de Catalunya. Ac-
tualment hi ha 10 CREDA.

b) Centres ordinaris d’agrupament

Perquè els alumnes amb més grau de pèrdua puguin 
rebre un suport més continuat i especialitzat, el De-
partament d’Ensenyament ha disposat que alguns cen-
tres ordinaris agrupin alumnat amb discapacitat au-
ditiva. 393 alumnes estan atesos en centres ordinaris 
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d’agrupament distribuïts per tots els territoris i 101 
alumnes en centres d’educació especial.

c) Intèrprets de llengua de signes

Per a alumnes que cursen estudis post-obligatoris i 
opten per l’escolarització bilingüe, el Departament 
d’Ensenyament proporciona el suport d’un intèrpret de 
llengua de signes.

El curs 2012-2013, 44 alumnes reben suport d’un in-
tèrpret de llengua de signes. La distribució per edats 
és la següent: 11 alumnes tenen més de 25 anys, 30 
alumnes tenen entre 18 i 25 anys i 3 alumnes tenen 
menys de 18 anys.

S’adjunta taula en annex amb dades de distribució ter-
ritorial.

El «Cicle formatiu de grau superior d’Interpretació de 
llenguatge de signes» per a formació de «Tècnics su-
periors d’interpretació», s’imparteix als següents cen-
tres educatius:

Institut Consell de Cent de Barcelona: 2 grups

CEYR-Villaroel de Barcelona (centre concertat): 2 
grups

Institut Ronda de Lleida: 1 grup

D’altra banda respecte el punt 4 de l’article 5 de la Llei 
s’està estudiant la possibilitat de la titulació en el con-
text de l’evolució dels títols professionals, pel pas dels 
títols derivats de la LOGSE als títols derivats de la 
LOE.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per al des-
plegament de l’article 6 i de la disposició ad-
dicional segona de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
Tram. 314-07744/10

Resposta del Govern
Reg. 41047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07744/10, 314-07745/10, 314-
07746/10, 314-07747/10, 314-07748/10 i 314-07749/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme per al desplegament de l’ar-
ticle 6 i de la disposició addicional segona de la Llei 
17/2010, de la llengua de signes catalana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria 
Segú Ferré, Eva Granados Galiano

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

Pel que fa al desplegament de l’article 6 de la llengua 
de signes catalana, durant el curs 2012-2013 el Depar-
tament d’Ensenyament ha acreditat:

– 11 cursos de 30 hores: «Iniciació a la Llengua de 
Signes Catalana.

– 14 cursos de 120 hores: «Introducció bàsica a la co-
municació en Llengua de Signes Catalana».

– 2 cursos de 40 hores: «Llengua de signes 1».

– 16 cursos de 120 hores: «Gramàtica i lèxic de la 
Llengua de Signes Catalana», nivell I i II.

– 15 cursos de 120 hores: «Domini i habilitat de la 
Llengua de Signes Catalana».

– 4 cursos de 60 hores: «Consolidació de la Llengua 
de Signes Catalana».

– 26 cursos de 110 hores: «Llengua de Signes Catala-
na«. Nivells I, II, III, IV i V.

– 3 cursos de 30 hores: «La Llengua de Signes i el sis-
tema Bimodal».

– 1 curs de 30 hores: «Millorant el coneixement de la 
Llengua de Signes Catalana».

– 1 curs de 30 hores: «Curs de Llengua de Signes a 
persones oïdores (iniciació)».

Un representant del Departament d’Ensenyament parti-
cipa com a membre del Consell Social de la llengua de 
Signes Catalana creat per el Departament de Cultura.

Pel que fa al desplegament de la disposició addicional 
segona de la llengua de signes catalana, el Departa-
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ment d’Ensenyament, en el moment de l’escolaritza-
ció, ofereix als pares dels alumnes amb discapacitat 
auditiva la possibilitat de l’escolarització en modali- 
tat oral o en modalitat bilingüe (llengua oral + llengua 
de signes). Els pares trien lliurement l’opció que con-
sideren més adequada, després de rebre l’orientació de 
l’EAP i el CREDA i de visitar els centres escolars.

Durant el curs 2013-2014 el Departament d’Ensenya-
ment té previst acreditar, quan disposi de les actes de 
finalització, els cursos següents:

– 12 cursos de 30 hores: «Iniciació a la Llengua de 
Signes Catalana».

– 12 cursos de 120 hores: «Introducció bàsica a la co-
municació en Llengua de Signes Catalana».

– 12 cursos de 120 hores: «Gramàtica i lèxic de la 
Llengua de Signes Catalana».

– 12 cursos de 120 hores: «Domini i habilitat de la 
Llengua de Signes Catalana».

– 12 cursos de 120 hores: «Ampliació i aprofundiment 
de la Llengua de Signes Catalana».

– 2 cursos de 100 hores: «Llengua de Signes Catala-
na». Nivells IV i V.

– 1 curs de 30 hores: «Gramàtica de la Llengua de Sig-
nes Catalana».

– 1 curs de 30 hores: «Gramàtica avançada de la Llen-
gua de Signes Catalana».

– 1 curs de 30 hores: «Gramàtica i lèxic de la Llengua 
de Signes Catalana».

El representant del Departament d’Ensenyament parti-
ciparà com a membre del Consell Social de la llengua 
de Signes Catalana creat per el Departament de Cultura 
quan sigui convocat per el presidents del Consell.

Durant tota l’escolarització, obligatòria i postobligatò-
ria, en qualsevol dels dos tipus de modalitat, l’alumnat 

amb discapacitat auditiva rep el suport dels CREDA 
mitjançant els seus diversos professionals: logopedes, 
psicopedagogs i audioprotetistes. A més, els alumnes 
de la modalitat bilingüe que cursen estudis postobliga-
toris disposen del suport d’un intèrpret de llengua de 
signes. Els intèrprets són suports personals que s’as-
signen a cada alumne, o grup d’alumnes en el cas que 
comparteixin estudis; de tal manera que hi ha un in-
tèrpret per aula.

Durant l’escolaritat obligatòria els estudiants de la mo-
dalitat bilingüe estan atesos per logopedes, psicopeda-
gogs o mestres experts en llengua de signes.

La posada en marxa del cribatge auditiu universal ha 
permès iniciar la protetització i la intervenció logopè-
dica a edats molt primerenques (Programa d’atenció 
precoç de la hipoacúsia«»del Departament de Salut).

El Departament de Salut i el Departament d’Ensenya-
ment col·laboren per donar una atenció global a tots els 
infants i joves amb pèrdua auditiva de Catalunya, des 
del moment de la detecció.

El Departament d’Ensenyament, mitjançant els CRE-
DA, proporciona suport a l’alumnat amb greus dificultats 
d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen 
en el seu desenvolupament personal, social i curricular.

Durant el curs 2012-2013 els CREDA han atès 1.789 
alumnes amb alguna discapacitat auditiva, dels quals 
393 alumnes estan atesos en centres ordinaris d’agru-
pament i 101 alumnes en centres d’educació especial.

Perquè els alumnes amb més grau de pèrdua puguin 
rebre un suport més continuat i especialitzat, el Depar-
tament d’Ensenyament ha disposat que alguns centres 
ordinaris agrupin alumnat amb discapacitat auditiva.

A les taules consten els alumnes amb discapacitat auditi-
va neurosensorial bilateral escolaritzats en centres ordi-
naris i en centres d’educació especial en les etapes d’edu-
cació infantil i primària per cadascun dels CREDA.

CREDA Infantil 0 - 3 Infantil 3 - 6 Primària

Oral Bilingüe Oral Bilingüe Oral Bilingüe

Baix Llobregat 13 25 56

Barcelona Ciutat 24 3 36 4 96 22

Catalunya Central 13 20 53

Comarques II 8 14 1 29

Comarques IV 8 13 37

Girona 17 35 3 61 9

Lleida 8 16 1 42 2

Maresme - Vallès Or. 11 23 86

Vallès Occidental 11 50 2 93 6

Tarragona 15 1 18 62 2

128 4 250 11 615 41
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A les taules consta la distribució territorial dels CRE-
DA i els alumnes amb discapacitat auditiva neuro-
sensorial bilateral escolaritzats en centres ordinaris i 
en centres d’educació especial, que cursen les etapes 
d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius.

CREDA Modalitat

Oral Bilingüe

Baix Llobregat 129 5

Barcelona Ciutat 242 95

Catalunya Central 131 4

Comarques II 89 2

CREDA Modalitat

Comarques IV 92 2

Girona 184 28

Lleida 90 5

Maresme - Vallès Oriental 161 0

Vallès Occidental 217 22

Tarragona - Terres de l’Ebre 144 4

1479 167

La taula següent descriu la distribució de la població 
l’etapa d’educació secundària obligatòria, batxillerat i 
cicles formatius de grau mig i grau superior.

CREDA ESO Batxillerat Cicles formatius

Oral Bilingüe Oral Bilingüe Oral Bilingüe

Baix Llobregat 31 3 1 3 2

Barcelona Ciutat 28 42 9 5 49 19

Catalunya Central 36 3 5 4 1

Comarques II 31 4 3 1

Comarques IV 20 7 7 2

Girona 51 14 7 13 2

Lleida 20 1 3 2

Maresme - Vallès Or. 33 1 7

Vallès Occidental 47 11 1 15 3

Tarragona 37 1 3 9

334 74 39 5 113 32

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per al desple-
gament de l’article 6 i de la disposició addi-
cional segona de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
Tram. 314-07745/10

Resposta del Govern
Reg. 41047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07744/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Llei 17/2010, de la 
llengua de signes catalana, amb relació als 
drets dels alumnes sords
Tram. 314-07746/10

Resposta del Govern
Reg. 41047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07744/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 749/
VIII, sobre les mesures per a garantir l’apre-
nentatge, l’educació, l’accessibilitat i ús del 
català i els recursos de la modalitat oral a 
les persones sordes i sordcegues que es co-
muniquen oralment
Tram. 314-07747/10

Resposta del Govern
Reg. 41047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07744/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes sords escolarit-
zats el curs 2012-2013
Tram. 314-07748/10

Resposta del Govern
Reg. 41047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07744/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de recursos educatius per 
a deficients auditius el curs 2012-2013
Tram. 314-07749/10

Resposta del Govern
Reg. 41047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07744/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els termes econòmics dels processos 
d’alienació i lloguer dels edificis de la Gene-
ralitat
Tram. 314-07753/10

Resposta del Govern
Reg. 40137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07753/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els termes econòmics dels processos d’alienació i llo-
guer dels edificis de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Alícia Romero Llano

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

Els termes econòmics dels processos d’alienació i llo-
guer dels edificis que la Generalitat de Catalunya ha 
dut a terme des del 2011, consten publicades al DOGC 
corresponent.

Així, en el DOGC número 5930 de 27.07.2011 es va 
publicar l’Acord GOV 117/2011, de 26 de juliol, pel 
qual s’estableix el procés per portar a terme l’aliena-
ció directa d’immobles propietat de la Generalitat de 
Catalunya.

En el DOGC número 6078 d’1.03.2012 es va publicar 
l’Acord GOV 15/2012, de 28 de febrer, pel qual s’auto-
ritza a la Direcció General del Patrimoni de la Gene-
ralitat de Catalunya perquè efectuï la selecció de com-
pradors de diferents immobles de la Generalitat i es 
determina el procés per dur-la a terme.

I en el DOGC número 6345 de 28.03.2013 es va publi-
car l’Acord GOV 33/2013, de 26 de març, pel qual es 
modifiquen les condicions d’alienació i posterior ar-
rendament de determinats immobles propietat de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, la Generalitat ha venut 18 immobles per 
un total de 266.735.095 euros, 6,5 milions més que el 
preu de venda inicial. Aquestes vendes han permès a 
l’administració catalana deixar de pagar 11.237.984,74 
euros a l’any en concepte de censos emfitèutics i 
2.133.301,88 euros a l’any en concepte de manteni-
ment dels edificis: impostos, assegurances, etcètera.

Des del punt de vista financer, les operacions de venda 
d’edificis ajuden a sanejar els comptes públics perquè, 
a la vegada que la totalitat de l’import ingressat es des-
tina a reduir dèficit, la redempció dels censos disminu-
eix endeutament. Aquest tipus d’actuacions permeten 
al govern alliberar recursos immobilitzats en actius 
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immobiliaris i destinar-los a polítiques públiques més 
prioritàries en aquest moment.

L’adquisició de l’últim lot de 13 edificis per AXA Re-
al Estate ha servit per reactivar el mercat immobiliari 
català.

Quant a quina part es fa càrrec del manteniment i les 
eventuals noves instal·lacions de serveis i infraestruc-
tures com els ascensors, durant la durada del contracte 
de lloguer, cal dir que és la part arrendadora qui realit-
zarà aquelles obres que afectin a l’estructura i l’envolu-
pant de l’edifici amb la xarxa de desguàs i es farà càr-
rec de la substitució dels sistemes de producció de fred 
i calor i dels ascensors en el cas que no sigui possible 
la seva reparació, que anirà a càrrec de l’arrendatari.

Dels edificis que han estat alienats, els que suportaven 
un cens abans de la formalització de l’alienació es re-
lacionen en l’annex.

Barcelona, 14 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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 deute amb la residència concer-
tada Can Serra, de Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat), i la continuïtat del servei i 
de l’atenció als usuaris
Tram. 314-07757/10

Resposta del Govern
Reg. 40310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07757/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb la residència concertada Can Serra, de 
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), i la continuï-
tat del servei i de l’atenció als usuaris

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 que l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials té concertades 
amb l’Entitat Serveis Municipals de Sant Esteve Ses-
rovires SL 80 places de residència assistida per a gent 
gran.

Resten pendents de pagament la mensualitat de juliol 
de 2012 i la mensualitat de maig de 2013, que es liqui-
daran mitjançant el pla de pagament a proveïdors ICO. 
La resta de mensualitats s’estan liquidant amb norma-
litat.

Des de l’ICASS s’han mantingut reunions amb l’Ajun-
tament de Sant Esteve Sesrovires i amb l’empresa ges-
tora per tal de vetllar per la qualitat de la prestació as-
sistencial i perquè els fons destinats al finançament de 
les places de la residència s’apliquin efectivament a la 
prestació de servei públic.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants a 
la Conca de Barberà
Tram. 314-07761/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07761/10, 314-07762/10, 314-
07763/10, 314-07764/10, 314-07765/10, 314-07766/10, 
314-07767/10, 314-07768/10, 314-07769/10, 314-
07770/10, 314-07771/10, 314-07772/10, 314-07773/10, 
314-07774/10, 314-07775/10, 314-07776/10, 314-
07777/10 i 314-07778/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llar d’infants a la Conca de Barberà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Núria Segú Ferré

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

Les places d’educació infantil de 1r cicle, es poden 
consultar a la pàgina web del Departament d’Ensenya-
ment, en el següent enllaç:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/men
uitem.9a223ac6a46fb43356159f10b0c0e1a0/ eurosvg
nextoid=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=5ed7ff5473599310VgnVCM2
000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

En document annex es relacionen el pressupost per a 
la subvenció de places de llars d’infants i la subvenció 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.9a223ac6a46fb43356159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.9a223ac6a46fb43356159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.9a223ac6a46fb43356159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.9a223ac6a46fb43356159f10b0c0e1a0/?vgnextoid=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5ed7ff5473599310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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per al finançament de places de primer cicle d’educa-
ció infantil, de les comarques sol·licitades.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants a la Conca de Barberà
Tram. 314-07762/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants a la Conca de Barberà
Tram. 314-07763/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
al Baix Penedès
Tram. 314-07764/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants al Baix Penedès
Tram. 314-07765/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants al Baix Penedès
Tram. 314-07766/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
a l’Alt Camp
Tram. 314-07767/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants a l’Alt Camp
Tram. 314-07768/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants a l’Alt Camp
Tram. 314-07769/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
al Baix Camp
Tram. 314-07770/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants al Baix Camp
Tram. 314-07771/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants al Baix Camp
Tram. 314-07772/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
al Tarragonès
Tram. 314-07773/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants al Tarragonès
Tram. 314-07774/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants al Tarragonès
Tram. 314-07775/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
al Priorat
Tram. 314-07776/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants al Priorat
Tram. 314-07777/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants al Priorat
Tram. 314-07778/10

Resposta del Govern
Reg. 41048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07761/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a impedir l’ús de sím-
bols independentistes als centres educatius 
públics
Tram. 314-07782/10

Resposta del Govern
Reg. 41049 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07782/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a impedir l’ús de símbols independen-
tistes als centres educatius públics

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

En primer lloc, us detallo el marc normatiu de refe-
rència:

A. Estatut de Catalunya (2006)

Article 8

Símbols de Catalunya

1. Catalunya, definida com a nacionalitat en l’article 1, 
té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l’himne.

2. La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre 
barres vermelles en fons groc i ha d’ésser present als 
edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a 
Catalunya.

B. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació

Preàmbul:

«Les raons culturals i cíviques són impulsades per la 
voluntat de conformar una ciutadania catalana iden-
tificada amb una cultura comuna, en la qual la llen-
gua catalana esdevingui un factor bàsic d’integració 
social.»

«Regula el desenvolupament de l’exercici democrà-
tic i responsable de l’autonomia dels centres educa-
tius públics i el marc normatiu que n’empara l’exercici 
participatiu i responsable, i també els mecanismes de 
seguiment dels processos, d’avaluació dels resultats i 
d’informació i transparència, que els faci millorar en 
excel·lència i igualtat.»

Article 2

Principis rectors del sistema educatiu

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits 
per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels princi-
pis generals següents:

[...]

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis 
d’una societat democràtica: la llibertat personal, la 
responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.

[...]

e) El pluralisme.

[...]

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrela-
ment dels alumnes al país, i el respecte a la convivèn-
cia.

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organit-
zatius següents:

[...]

c) L’autonomia de cada centre.

d) La participació de la comunitat educativa.

[...]

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i 
l’estímul i el suport per a fer-lo possible.

Article 91

Projecte educatiu

1. Tots els centres vinculats al Servei d’Educació de 
Catalunya han de disposar de projecte educatiu. En 
el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, 
que és la màxima expressió de l’autonomia dels cen-
tres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita 
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els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb 
la finalitat que els alumnes assoleixin les competències 
bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte 
educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col-
laboració entre els diversos sectors de la comunitat 
educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i 
ha de tenir en compte, si n’hi ha, els projectes educa-
tius territorials.

Article 93

Caràcter i projecte educatiu dels centres públics

[...]

2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusi-
va, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets defini-
dors del seu caràcter propi.

[...]

3. [...] En tot cas, el projecte educatiu de cada centre 
[...] ha de determinar la relació amb els alumnes i les 
famílies, la implicació activa del centre en l’entorn so-
cial i el compromís de cooperació i d’integració plena 
en la prestació del Servei d’Educació de Catalunya.

Article 148

El consell escolar

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la 
comunitat escolar en el govern del centre. Correspon 
al Departament establir mesures perquè aquesta par-
ticipació sigui efectiva, i també determinar el nombre i 
el procediment d’elecció dels membres del consell.

[...]

3. Corresponen al consell escolar les funcions se-
güents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions cor-
responents per una majoria de tres cinquenes parts 
dels membres.

[...]

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres cen-
tres i amb l’entorn.

Seguidament, us enumero les consideracions següents:

1. L’única bandera de Catalunya és la tradicional de 
quatre barres vermelles en fons groc.

2. És la que ha d’ocupar el lloc preeminent en els edi-
ficis públics. Cap símbol que no sigui la bandera ca-
talana ocupa el lloc preeminent que tenen els centres.

3. El sistema educatiu català és, per principi, plural. El 
pluralisme és un fet perquè no hi ha dos centres iguals 
i no hi ha actuacions iguals davant de situacions si-
milars. Dos centres molt similars per condicions geo-
gràfiques, socioeconòmiques, adopten –en virtut de la 

seva autonomia i de les pròpies característiques– res-
postes diferents sobre els mateixos fets que els afecten.

4. Els centres del sistema educatiu català estan inte-
grats a l’entorn i són permeables a les seves necessitats 
i a les situacions en les quals s’hi troben. Hi ha centres 
que es mostren més sensibles a determinades reali- 
tats i poden fer, en ús dels seus marges d’autonomia i 
dels valors democràtics, demostració pública del seu 
posicionament

sense conculcar cap norma ni lesionar els drets dels in-
tegrants de la comunitat educativa.

5. Els Projectes Educatius dels Centres (PEC) recullen 
els valors de cada centre lligats directament als princi-
pis rectors del sistema educatiu.

6. El PEC de cada centre l’aprova el seu Consell Esco-
lar que és l’òrgan de participació de la comunitat esco-
lar en el govern del centre. Hi ha consells escolars de 
centres que són més sensibles a determinades realitats 
i poden fer, en ús de les seves atribucions, demostra-
ció pública del seu posicionament sense conculcar cap 
norma ni lesionar els drets dels integrants de la comu-
nitat educativa.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’operació policial dels Mossos d’Es-
quadra a diversos locals del Raval de Barce-
lona la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 314-07811/10

Resposta del Govern
Reg. 41027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07811/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’operació policial dels Mossos d’Esquadra a diversos lo-
cals del Raval de Barcelona la nit del 28 de juny de 2013

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: David Fernàndez i Ramos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-07811/10.

El motiu per fer una inspecció administrativa en di-
versos establiments del barri del Raval de Barcelona 
la matinada del divendres 28 de juny de 2013, amb co-
bertura d’efectius d’ordre públic i de seguretat ciuta-
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dana, es va fonamentar en la problemàtica veïnal i en 
la concentració de fets delictius i de denúncies admi-
nistratives.

Quant a la cadena jeràrquica, la planificació del dispo-
sitiu va rebre el vistiplau del cap de la comissaria de 
Mossos d’Esquadra de l’ABP Ciutat Vella i el del cap 
de la comissaria de la Guàrdia Urbana UT1. A nivell 
operatiu, el dispositiu va ser dirigit per dos sotsinspec-
tors, un del cos de Mossos d’Esquadra i un de la Guàr-
dia Urbana de Barcelona (GUB), que van desenvolu-
par les tasques de cap del dispositiu.

Amb relació a la informació a la Regidoria del Distric-
te de Ciutat Vella, els dispositius extraordinaris i con-
junts amb Guàrdia Urbana es tracten a les meses de 
coordinació operativa conjuntes entre els dos cossos.

No va existir cap relació amb la celebració de la diada 
internacional de l’alliberament gai i lèsbic.

La Direcció General de la Policia no té oberta, a dia 
d’avui, cap investigació interna per presumptes agres-
sions comeses per agents de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra.

Tots els efectius d’ARRO porten el TIP penjat i visible 
a la granota de l’uniforme. Quant al lliurament de les 
còpies de les actes als responsables dels establiments, 
totes les que va aixecar la GUB van ser signades pels 
responsables, exceptuant la del local Bata de Boatiné, 
que es va negar a signar-la.

La intervenció policial al carrer Robadors es va inici-
ar a les 03:00 hores i va finalitzar a les 04:00 hores. El 
desplegament d’efectius d’ordre públic només va durar 
una hora i va comportar el tall de trànsit de vehicles i 
de persones per aquesta zona, ja que hi havia la con-
centració de diversos locals d’oci nocturn i gran acu-
mulació de persones a la via pública.

Per evitar incidències amb les persones que ocupaven 
la via pública –algunes de les quals acumulen gran 
quantitat d’antecedents policials–, es va establir un 
cordó policial permeable a la sortida i impermeable a 
l’entrada de persones.

Per últim, pel que fa al resultat final de l’operatiu:

– Dos subinspectors de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social (ITSS-MEYSS), acompanyats per agents 
de paisà del cos de Mossos d’Esquadra, van aixecar 
diverses actes per treballadors que hi havia en els lo-
cals amb situació irregular:

8 treballadors sense alta en el Règim General.

1 perceptor de la prestació de l’atur que treballava a 
l’interior d’un local.

1 treballador per compte aliè que prestava serveis sen-
se alta en el Règim General.

1 treballador estranger sense autorització per treballar.

– Es van fer un total d’11 detinguts:

6 per salut pública.

4 per delicte de furt.

1 per ordre judicial (furt).

– 10 denúncies administratives per tinença d’estupe-
faents:

8 a clients del locals.

2 trobades al terra dels locals.

– 62 denúncies administratives per infracció d’Orde-
nances Municipals (OOMM):

47 per consum de begudes a la via pública.

5 per oferiments sexuals.

5 per sorolls.

3 per venda ambulant.

1 per embrutar la via pública.

1 per fer necessitats fisiològiques a la via pública.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les operacions policials fetes pels 
Mossos d’Esquadra a diversos locals de 
Barcelona que celebraven el Dia de l’Orgull 
Gai la nit del 28 de juny de 2013
Tram. 314-07812/10

Resposta del Govern
Reg. 41028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07812/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les operacions policials fetes pels Mossos d’Esquadra 
a diversos locals de Barcelona que celebraven el Dia 
de l’Orgull Gai la nit del 28 de juny de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres, David Compa-
nyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-07812/10.

L’entrada al local Bata de Boatiné estava dintre de 
l’operatiu conjunt entre cos de Mossos d’Esquadra 
(CME) i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) d’ins-
pecció simultània de sis locals, planificat amb anteri-
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oritat per la seva problemàtica, principalment per mo-
tius d’aforament.

Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Ins-
pecció de Treball, en dispositiu conjunt, van entrar 
en sis locals del Raval de Barcelona per fer inspec-
cions administratives que es porten a terme des de 
l’any 2012 a locals problemàtics dels diferents barris 
de Ciutat Vella.

Les inspeccions, tot i ser administratives, es realitzen 
amb el reforç de l’ARRO i amb gran nombre d’efectius 
per evitar enfrontaments entre la inspecció policial i la 
clientela dels locals, atès que als locals d’oci nocturn hi 
ha gran quantitat de persones, molts locals amb excés 
d’aforament i la majoria d’aquestes també amb excés de 
consum de begudes alcohòliques i substàncies psicotrò-
piques. El principal objectiu dels efectius d’ordre públic 
era garantir la seguretat del local i la integritat física 
dels clients, així com també la dels agents actuants.

Ni a Bata de Boatiné ni a cap altre local es va entrar 
amb l’arma de foc a la mà, ja que no seria proporci-
onal amb la tasca administrativa, ni amb la possible 
hostilitat de la clientela dels diferents locals. En cap 
local tampoc va ser necessari utilitzar cap mitjà d’or-
dre públic, atès que no va haver cap incident que ho 
fes necessari.

Quan es practica una entrada en un local d’oci nocturn 
on hi ha un excés d’aforament o la clientela pot estar 
sota els efectes d’estupefaents o elevat consum d’alco-
hol, s’ordena que els clients posin les mans enlaire per 
evitar llançaments de substàncies estupefaents al terra 
o bé per evitar que les puguin amagar. Aquesta mesura 
de control també té per objectiu garantir la seguretat 
i la integritat física dels clients i dels agents actuants. 
La duració d’aquesta mesura és el temps mínim im-
prescindible per assegurar el local i començar amb el 
triatge de les persones que puguin ser d’interès policial 
en relació amb la tinença de substàncies estupefaents o 
armes, en base a la LOPSC 1/92.

El Departament d’Interior no té constància que es do-
nessin cops a algunes persones, atès que no van haver 
incidents i tot va transcórrer amb normalitat.

L’Ajuntament de Barcelona no va sol·licitar que es por-
tés a terme aquesta operació, però el districte de Ciutat 
Vella es coneixedor dels operatius conjunts del CME 
i la GUB per a minimitzar les molèsties veïnals noc-
turnes i inspeccionar els incompliments administrati-
us dels locals. Posteriorment, les actes administratives 
aixecades per CME i GUB es tramiten i es tracten a 
les taules administratives del districte de Ciutat Vella.

Finalment, cal dir que en tot moment es van garantir 
els drets de les persones afectades.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació 
del Gran Teatre del Liceu
Tram. 314-07813/10

Resposta del Govern
Reg. 40927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07813/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’expedient de regulació d’ocupació del Gran Te-
atre del Liceu

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:

L’expedient de regulació d’ocupació del Gran Te-
atre del Liceu és temporal, de l’1 al 24 de setembre 
d’aquest any i del 6 al 31 de juliol de 2014. Aquesta 
actuació forma part d’un conjunt de mesures que va-
ren ser acordades pel Patronat del Gran Teatre del Li-
ceu el passat 12 de març per adequar-se a les circums-
tàncies econòmiques del moment, garantir la viabilitat 
d’aquest equipament i, alhora, mantenir la seva quali-
tat d’equipament de referència i capdavanter en la seva 
especialitat.

Així mateix, el Gran Teatre del Liceu fa les auditories 
que corresponen a aquest tipus d’organismes i en do-
nen coneixement tant al Patronat com a la seva Comis-
sió Executiva.

Pel que fa a l’equip directiu del Gran Teatre del Liceu, 
el passat 4 d’octubre va tenir lloc el nomenament del 
nou director general, el Sr. Roger Guasch i Soler.

Barcelona, 14 d’octubre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes d’assegurances desti-
nades al sector agrari el 2011 i el 2012 i la 
previsió per al 2013
Tram. 314-07817/10

Resposta del Govern
Reg. 41228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07817/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els contractes d’assegurances destinades al sector 
agrari el 2011 i el 2012 i la previsió per al 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:

Durant els anys 2011 i 2012 es van realitzar 21.077 i 
24.008 contractes d’assegurances agràries que dona-
ven cobertura a unes superfícies totals de 346.325 i 
406.140 hectàrees respectivament. Des del Departa-
ment s’estima que a nivell general hi haurà un decre-
ment important del nombre de pòlisses, però no així 
de les superfícies assegurades; fet degut a que l’entitat 
autònoma del MAGRAMA responsable de la política 
d’assegurançes del Ministeri ha reduït de forma subs-
tancial les seves subvencions.

Barcelona, 14 d’octubre 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 construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-07837/10

Resposta del Govern
Reg. 41229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07837/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de la xarxa secundària del canal Segar-
ra-Garrigues

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Quim Arrufat Ibáñez

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

Sobre el canal Segarra-Garrigues, el pressupost d’ad-
judicació del projecte de construcció de la Xarxa 
Secundària del Canal Segarra-Garrigues va ser de 
923.773.564 €. A data d’avui, el cost de les obres exe-
cutades (que corresponen al Govern Central) és de 
670.339.521 € i no hi ha cap desviació sobre el pressu-
post d’adjudicació. Pel que fa als pagaments, estan pre-
vistos en el pla econòmic financer vigent de juliol de 
2012. Quant a les responsabilitats i els camps de nego-
ci de les empreses que formen la UTE, donat seu caire 
privat, el repartiment de les tasques entre els diferents 
socis és un tema intern. Cal aclarir que l’execució de 
les obres no està aturada i que el ritme de les mateixes 
segueix el requerit per l’aplicació de la Llei 10/2011. 
La Generalitat de Catalunya no ha avalat cap crèdit 
atorgat a Aigües Segarra Garrigues.

En l’àmbit de natura, les espècies amenaçades que 
disposen de pla de recuperació aprovat i vigent són el 
trencalòs, la gavina corsa, el bito, el fartet i el sama-
ruc i tots es troben publicats al DOGC i al web del 
DAAM. Pel que fa al catàleg de fauna amenaçada de 
Catalunya, en l’actualitat el Decret es troba en fase de 
supervisió de la Direcció General de Pressupostos i 
de L’Institut Català de les Dones, per tal que emetin 
l’informe corresponent. Per contra, quant al catàleg 
d’espècies invasores, Recentment, el Ministerio (MA-
GRAMA) ha publicat el Real Decreto 630/2013, pel 
qual es regula el «Catálogo español de especies exóti-
cas invasoras». A partir d’aquesta publicació, la Ge-
neralitat de Catalunya ha començat a tramitar el seu 
propi.

Per al control i eradicació de les espècies exòtiques in-
vasores la Generalitat està duent a terme la diagnosi 
de la fauna i flora exòtica a Catalunya (EXOCAT) i 
el Projecte de Decret relatiu a l’homologació de mè-
todes de captura en viu d’espècies cinegètiques depre-
dadores i d’espècies exòtiques invasores depredado-
res i l’acreditació de les persones que en són usuàries. 
Paral·lelament també s’està duent a terme una campa-
nya de control del visó americà, actuacions pel que fa 
a amfibis exòtics alliberats al medi natural, actuaci-
ons pel que fa a la prevenció de l’entrada d’amfibis po-
tencialment invasors, actuacions pel que fa a espècies 
exòtiques invasores lligades a ambients aquàtics, ac-
tuacions pel que fa als crancs de riu, actuacions per al 
control del mosquit tigre, actuacions per a l’eradicació 
del cargol poma, actuacions pel que fa a les espècies 
vegetals invasores i la campanya d’inspeccions d’es-
tabliments vinculats al comerç d’animals.

Pel que fa als pressupostos aprovats i executats espe-
cíficament a cada ENPE, troben als pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya de cada un dels anys. Els 
espais naturals protegits (incloent-hi els que són EN-
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PEs) gestionats pel Departament que tenen Pla Es-
pecial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge 
aprovat definitivament són el Cap de Creus, la Zo-
na Volcànica de la Garrotxa, els Aiguamolls de l’Alt 
Empordà, el Massís del Pedraforca, el de Castell-Cap 
Roig, els Cingles de Bertí, la Conreria-Sant Mateu-
Céllecs, la Desembocadura del riu Gaià, l’Estany de 
Sils, la Riera de Santa Coloma i els Turons de Ma-
çanet, l’espai de Montllober, la Plana de Lleida, la 
Platja de Torredembarra, la Riera de Sorreigs, la Ser-
ra de Montsià, l’espai de Tamarit-Punta de la Móra, 
els Tossals d’Isòvol i Olopte, el Volcà de la Crosa i 
l’Estany d’Ivars. Pel que fa als Espais naturals pro-
tegits amb Pla rector d’ús i gestió aprovat definitiva-
ment són el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici i l’Àrea Protegida de les Illes Medes. 
Els òrgans rectors dels ENPE queden fixats per les 
normatives de declaració dels diferents espais i el seu 
desplegament. Tota la normativa que es d’aplicació és 
consultable a la web del DAAM.

En l’àmbit de la gestió forestal, a principis de l’any 
2012 es va iniciar la redacció d’un esborrany del 
Pla General de Política Forestal que al passat mes 
de juny de 2012 es va presentar als agents del sector 
en el marc de la Taula Intersectorial Forestal. Des 
de llavors s’han recollit les aportacions dels seus 
membres i s’han incorporat en un nou document que 
va ser aprovat mitjançant acord de govern el passat 
març del present any. Actualment s’estan elaborant 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) i la me-
mòria ambiental.

Pel que fa als Agents Rurals, l’evolució dels mitjans 
humans i materials totals a disposició del cos des de 
l’any 2006 ha estat d’acord amb les seves necessitats 
funcionals per al compliment dels objectius establerts 
fins arribar a un total de 506 agents i 240 vehicles en 
l’actualitat. Els expedients sancionadors que han inco-
at per caça il·legal o per mort de carnívors il·legal des 
de l’any 2004 fins a l’actualitat ha estat de 5.330 expe-
dients.

En l’àmbit de l’agricultura, el DAAM ha endegat el 
Pla de la Biodiversitat Cultivada que es desplegarà en-
tre aquest 2013 i el proper 2014. Cal destacar d’entre 
aquestes actuacions, la creació d’un catàleg de varie-
tats locals de Catalunya. En el marc d’aquest Decret va 
tenir lloc el dia 18 de juny d’enguany la sessió consti-
tutiva de la Comissió de Varietats Locals Agràries que 
és un òrgan consultiu del DAAM. Pel que fa a l’àmbit 
ramader, el foment i conservació de les races autòcto-
nes és una de les línies prioritàries que té establertes 
el DAAM en la seva política global de conservació del 
patrimoni genètic propi dels diversos territoris de Ca-
talunya. En l’actualitat les races autòctones reben ajuts 
de les «races autòctones en perill d’extinció» (RAPE), 
la de les «races autòctones en règim extensiu» (RA-
RE) i les ajudes «agroambientals» incloses en el Pro-
grama de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalu-

nya. A més, en els darrers anys el DAAM ha vingut 
establint un conveni de col·laboració amb la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, com a centre qualificat de 
genètica, per tal de contribuir al desenvolupament dels 
programes de millora de la majoria de les races abans 
esmentades. En el cas concret de les races ovines, cal 
destacar com a darrera actuació l’aprovació aquesta 
passada primavera del Pla de Dinamització del sector 
de l’oví i cabrum de Catalunya.

Pel que fa a les finques on es conreen varietats agríco-
les modificades genèticament, segons la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu co-
mú, l’Administració no pot facilitar dades que puguin 
significar una vulneració en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal i, per tant no es pot facili-
tar la relació de les finques específiques on es conrea 
blat de moro modificat genèticament, tal com es de-
mana. Quant a la vigilància i control d’aquestes varie-
tats, la Comissió Europea va autoritzar el cultiu de blat 
de moro modificat genèticament Bt (modificació ge-
nètica MON810) fonamentant-se en estudis de l’Agèn-
cia Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). El pa-
nell d’experts d’EFSA considera que el blat de moro Bt 
és tan segur per a la salut humana, animal i pel medi 
ambient com el seu homòleg convencional. La Comis-
sió Europea va concloure que no existeix cap risc de 
seguretat motivat per la disseminació d’aquest cultiu 
i per tant no considera necessari l’establiment de cap 
restricció o mesura de control durant el cultiu de les 
varietats comercial del blat de moro modificat genèti-
cament Bt. No obstant, la Generalitat de Catalunya ha 
establert un Pla de vigilància i control dels organismes 
modificats genèticament en la comercialització de ma-
terial vegetal de reproducció.

En l’àmbit del medi marí, els pressupostos destinats 
als espais marins protegits queden reflectits als Pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya dels anys cor-
responents.

Quant als informes anuals de la Xarxa de seguiment 
de fanerògames marines de Catalunya entre 2003 
i 2013, les memòries de resultats de la xarxa des de 
l’any 2008 fins al 2011 es troben penjades a la web del 
DAAM a la pàgina web Memòries de resultats de la 
Xarxa de Seguiment.

El nombre d’inspeccions efectuades anualment a em-
barcacions pesqueres des de l’any 2006 fins a l’any 
2013 han estat de 1.463, 724, 984, 1.257, 849, 1.006, 
712 i 565 respectivament. Pel que fa al nombre d’expe-
dients sancionadors incoats a embarcacions pesqueres 
des de l’any 2006 fins al 2013 han estat 70, 53, 57, 66, 
148, 77, 83 i 56 respectivament.

En relació a les preguntes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 
29, 32, 33, 34, 39, 40, 45, 46, 47, 51, 52, 56 i 58, relati-
ves a la conca fluvial de Catalunya, a la natura i al me-
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di marí, adjunto informe del Departament de Territori 
i Sostenibilitat.

Barcelona, 27 d’octubre de 2013

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

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis amb relació a les càmeres 
instal·lades a les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra durant la vuitena legislatura
Tram. 314-07838/10

Resposta del Govern
Reg. 41029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07838/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis amb relació a les càmeres instal·lades a les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra durant la vuitena 
legislatura

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-07838/10, 314-07839/10 i 
314-07840/10.

Els canvis que s’han produït en relació amb les càme-
res de gravació instal·lades a les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra han estat de substitucions per avaria o 
bé de noves instal·lacions: Tarragona el 2011, la Jon-
quera i Sants Estació el 2012.

La legislatura 2006-2010 hi havia un total de 2.282 cà-
meres, de les quals 1.082 corresponien a la seguretat 
perimetral i 1.200 a la seguretat interior dels edificis.

Al maig de 2013 hi havia instal·lades 2.325 càmeres, 
1.108 per a la seguretat perimetral i 1.217 per a la se-
guretat interior.

A l’ABP Ciutat Vella hi ha un total de 39 càmeres 
instal·lades, 9 per a la seguretat perimetral i 30 per a la 
seguretat interior de la comissaria: 2 a recepció i 28 a 
l’àrea de custòdia de detinguts, passadissos i garjoles.

Barcelona, 15 d’octubre de2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de càmeres instal·lades a les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra al final 
de la vuitena legislatura i al maig del 2013
Tram. 314-07839/10

Resposta del Govern
Reg. 41029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07838/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les càmeres instal·lades a la comissa-
ria de Ciutat Vella, a Barcelona
Tram. 314-07840/10

Resposta del Govern
Reg. 41029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07838/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conservació de les imatges relacio-
nades amb la detenció d’un ciutadà a la co-
missaria de Ciutat Vella el 15 de juny de 2013
Tram. 314-07841/10

Resposta del Govern
Reg. 41030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07841/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la conservació de les imatges relacionades amb la de-
tenció d’un ciutadà a la comissaria de Ciutat Vella el 
15 de juny de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-07841/10, 314-07842/10 i 
314-07843/10.

La capacitat d’enregistrar imatges i so de què disposen 
algunes instal·lacions de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra està sotmesa a reglamentació i a 
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controls, de manera que la seva utilització queda pro-
tegida contra qualsevol altre ús que no sigui l’establert.

Els períodes d’emmagatzematge, així com els seu pro-
cés d’eliminació, queden també fixats per la pròpia re-
gulació; entre altres, per l’article 7 del Decret 78/2010 
sobre la instal·lació de dispositius de videovigilància a 
les dependències policials de la Generalitat.

La Direcció General de la Policia no té obert cap ex-
pedient informatiu en relació amb la detenció del se-
nyor Cazorla el 15 de juny de 2013.

La Direcció General de la Policia considera que l’actu-
ació dels agents va ser la correcta, ajustant-se als pre-
ceptes legals vigents i donant compliment als principis 
de proporcionalitat, congruència i oportunitat.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’algun expedient informa-
tiu o disciplinari amb relació a la detenció 
d’un ciutadà el 15 de juny de 2013
Tram. 314-07842/10

Resposta del Govern
Reg. 41030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07841/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
la detenció d’un ciutadà el 15 de juny de 2013
Tram. 314-07843/10

Resposta del Govern
Reg. 41030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07841/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de la retirada de la Generalitat 
com a acusació particular en el cas Pallerols
Tram. 314-07851/10

Resposta del Govern
Reg. 40888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07851/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data de la retirada de la Generalitat com a acusació 
particular en el cas Pallerols

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 
314-07851/10 a 314-07858/10, ambdues incloses:

Em remeto a la sessió informativa que vaig realitzar 
el passat 27 de juny davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans sobre aquest assumpte, durant la qual 
vaig respondre totes les qüestions que em van formu-
lar tots els grups parlamentaris.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicitat de la retirada de la Ge-
neralitat com a acusació particular en el cas 
Pallerols
Tram. 314-07852/10

Resposta del Govern
Reg. 40888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07851/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió de la retirada de la Genera-
litat com a acusació particular en el cas Pa-
llerols
Tram. 314-07853/10

Resposta del Govern
Reg. 40888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07851/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió de la condició de la Genera-
litat en el cas Pallerols
Tram. 314-07854/10

Resposta del Govern
Reg. 40888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07851/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la validació de la retirada de la Gene-
ralitat com a acusació particular en el cas 
Pallerols
Tram. 314-07855/10

Resposta del Govern
Reg. 40888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07851/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació del Departament d’Em-
presa i Ocupació en la decisió de la retirada 
de la Generalitat com a acusació particular 
en el cas Pallerols
Tram. 314-07856/10

Resposta del Govern
Reg. 40888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07851/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del pacte entre les parts 
del cas Pallerols
Tram. 314-07857/10

Resposta del Govern
Reg. 40888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07851/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’indult als sentenciats en el cas Pa-
llerols
Tram. 314-07858/10

Resposta del Govern
Reg. 40888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07851/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la manca de professors 
substituts als centres educatius públics
Tram. 314-07866/10

Resposta del Govern
Reg. 41050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07866/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els efectes de la manca de professors substituts als 
centres educatius públics

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

L’alumnat no ha perdut hores lectives per la no incor-
poració del personal substitut fins a l’11è dia lectiu, 
atès l’atenció a l’alumnat durant el període en que no 
es podia disposar d’un substitut extern a la plantilla 
del centre, ha estat cobert per altre personal docent del 
centre, d’acord amb les instruccions que el Departa-
ment d’Ensenyament va establir a les Resolucions de 
19 de juny de 2012, per les quals s’aproven els docu-

Fascicle segon
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ments per a l’organització i el funcionament dels dife-
rents centres públics i serveis educatius.

A més, d’acord amb el que preveu el Decret 102/2010, 
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, les 
direccions dels centres podien modificar, amb caràcter 
transitori i provisional, l’assignació de grups i la distri-
bució de les hores lectives d’un professor, per tal que 
es pogués atendre les hores de classe que, en cas con-
trari, quedarien sense impartir.

Per tant, des de l’inici del curs escolar 2012-2013, els 
directors i directores dels centres tenien instruccions 
sobre com actuar mentre no es nomenava el personal 
substitut. En aquest sentit els centres adoptaven me-
sures d’acord amb la seva pròpia estructura per tal 
d’atendre les substitucions de curta durada o mentre 
el substitut no s’hagués incorporat al centre i tenir així 
atès tot l’horari lectiu de l’alumnat.

Atès que la jornada del personal substitut està en fun-
ció de la jornada del titular al qual substitueix, la mi-
noració de la jornada del substitut no és igual en tots 
els casos.

Una estimació feta a partir dels substituts nomenats de 
setembre 2012 a juny 2013 amb jornades superiors a 
0,33 i inferiors a 1, indica un estalvi de 15.900.000 € 
aproximadament.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes socials d’accés a les tec-
nologies de la informació i la comunicació 
desenvolupats el 2012
Tram. 314-07871/10

Resposta del Govern
Reg. 40920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07871/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes socials d’accés a les tecnologies de la in-
formació i la comunicació desenvolupats el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-07872/10.

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

principal objectiu del Programa Òmnia és afavorir 
l’autonomia de les persones vulnerables o amb dificul-
tats mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació. Disposa d’una xarxa de Punts 
Òmnia repartits arreu del territori: 

Municipis amb Punts Òmnia

Amposta Mataró

Badalona Molins de Rei

Badia del Vallès Mollet del Vallès

Banyoles Palafrugell

Barberà del Vallès Palau-Solità i Plegamans

Barcelona Reus

Berga Ripoll

Blanes Riudoms

Cervera Roda de Barà

Constantí Rubí

Cornellà de Llobregat Sabadell

Cruïlles, Monells,  
Sant Sadurní Heura Salt

El Prat de Llobregat Sant Adrià de Besos

El Vendrell Sant Boi de Llobregat

Figueres Sant Esteve Sesrovires

Gavà Sant Vicenç dels Horts

Girona Santa Coloma de Cervelló

Igualada Solsona

Isona i Conca Dellà Tarragona

L’Escala Tàrrega

L’Hospitalet de Llobregat Terrassa

La Fatarella Torredembarra

La Jonquera Torrelles de Llobregat

La Roca del Vallès Tortosa

La Seu d’Urgell Valls

Les Vandellòs l’Hospitalet  
de l’Infant

Les Franqueses del Vallès Vic

Lleida Viladecans

Manlleu Vilafranca del Penedès

Manresa Vilallonga del Camp

Martorell Vilanova del Camí

Masquefa

La despesa assumida pel Departament de Benestar 
Social i Família per aquest concepte durant l’any 2012 
va ser de 2.545.139,52 €.

Barcelona, 16 d’octubre 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 projectes socials d’accés a l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comuni-
cació del 2013
Tram. 314-07872/10

Resposta del Govern
Reg. 40920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07871/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denúncia d’un ciutadà al Cos de 
Mossos d’Esquadra per detenció il·legal, le-
sions i un delicte contra la integritat moral el 
29 de juny de 2013
Tram. 314-07888/10

Resposta del Govern
Reg. 41031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07888/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la denúncia d’un ciutadà al Cos de Mossos d’Esquadra 
per detenció il·legal, lesions i un delicte contra la inte-
gritat moral el 29 de juny de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres, David Compa-
nyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-007888/10.

Amb la informació de què disposa la Direcció General 
de la Policia no es té constància de cap maltractament 
efectuat per part d’un agent de Mossos d’Esquadra al 
senyor Sergi Boal.

El Departament d’Interior no té constància de que 
aquesta persona hagi presentat cap denúncia ni que es-
tigués al Bar 23 de Barcelona el dia dels fets.

Per últim, el Departament d’Interior no té oberta cap 
investigació en relació als presumptes maltractaments 
patits per aquest senyor.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 1 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07889/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Número d’expedient: 314-07889/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’objectiu 1 del Pla de suport 
al tercer sector social

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta també a les pregun-
tes parlamentàries 314-07900/10, 314-07901/10, 314-
07902/10, 314-07903/10, 314-07904/10, 314-07905/10, 
314-07906/10, 314-07907/10, 314-07908/10, 314-
07909/10, 314-07910/10, 314-07911/10, 314-07912/10, 
314-07913/10, 314-07914/10, 314-07915/10, 314-
07916/10, 314-07917/10, 314-07918/10, 314-07919/10, 
314-07920/10, 314-07921/10, 314-07922/10, 314-
07923/10, 314-07924/10, 314-07925/10, 314-07926/10, 
314-07927/10, 314-07928/10, 314-07929/10, 314-
07930/10, 314-07931/10, 314-07932/10, 314-07933/10 i 
314-07934/10

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
Pla de suport al tercer Sector és fruit del compromís 
de col·laboració i suport mutu entre el Govern de la 
Generalitat i la Taula del Tercer Sector Social per tal 
de facilitar, potenciar i mantenir les activitats que les 
entitats socials duen a terme a Catalunya en l’àmbit de 
l’atenció a les persones.

El reconeixement del paper de la Taula del Tercer Sec-
tor Social i del conjunt de les entitats del tercer sector 
social en la prestació de serveis socials i d’atenció a 
les persones, en uns moment com els actuals, així com 
la seva predisposició i voluntat d’arribar a solucions 
es concreten en un conjunt de 50 mesures que queden 
configurades a través dels següents àmbits d’actuació: 

– Millora de la suficiència econòmica.

– Formació i assessorament al tercer sector social.

– Foment social i reconeixement del tercer sector so-
cial.

– Simplificació i facilitació de les relacions entre les 
administracions i el tercer sector social.

El propi Pla va crear una Comissió de Seguiment in-
tegrada per representants de la Generalitat i de la tau-
la del Tercer Sector Social, que es reuneix trimestral-
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ment, per tal de fer seguiment i donar compliment a 
les mesures del Pla.

Fins a la data d’avui s’han realitzat tres reunions de la 
Comissió de Seguiment, en la qual han participat els 
departaments de la Generalitat implicats.

En aquest sentit, i amb caràcter general, s’està donant 
compliment a les mesures aprovades en el Pla tant pel 
que fa referència a aquelles que depenen de l’acció del 
Govern com pel que fa referència a aquelles que depe-
nen de l’acció de la mateixa Taula del Tercer Sector.

Els acords consensuats entre el Govern de la Genera-
litat i la Taula del Tercer Sector Social responen a la 
ferma voluntat d’arribar a solucions i demostren que és 
possible trobar una nova manera de relació entre l’Ad-
ministració i les entitats socials, que faci front a les 
adversitats sorgides de la crisi per tal de mantenir el 
nostre model de benestar social, la protecció social i 
els drets socials de les persones més vulnerables de la 
nostra societat.

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família 
Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 12 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07900/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 13 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07901/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 14 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07902/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 15 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07903/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 16 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07904/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 17 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07905/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 18 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07906/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 19 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07907/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 20 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07908/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 21 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07909/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 22 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07910/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 23 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07911/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 24 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07912/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 25 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07913/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 26 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07914/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 27 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07915/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 28 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07916/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 29 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07917/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 30 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07918/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 31 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07919/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 32 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07920/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 33 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07921/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 34 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07922/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 35 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07923/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos adquirits pel presi-
dent de la Generalitat amb la Taula del Ter-
cer Sector Social en la reunió del 2 de juliol 
de 2013
Tram. 314-07924/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 37 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07925/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 38 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07926/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 39 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07927/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 40 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07928/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 41 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07929/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 42 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07930/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 43 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07931/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 44 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07932/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 45 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07933/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’objectiu 46 
del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-07934/10

Resposta del Govern
Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de licitar, adjudicar i exe-
cutar el projecte de l’edifici de l’Institut de 
Cabrils (Maresme)
Tram. 314-07936/10

Resposta del Govern
Reg. 41051 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07936/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de licitar, adjudicar i executar el projecte de 
l’edifici de l’Institut de Cabrils (Maresme)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

El Departament d’Ensenyament té planificada aques-
ta actuació i es durà a terme quan les disponibilitats 
pressupostàries del Govern ho permetin.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’adjudicar i executar el 
projecte de l’edifici de l’Institut de Sant Vi-
cenç de Montalt (Maresme)
Tram. 314-07937/10

Resposta del Govern
Reg. 41052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07937/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’adjudicar i executar el projecte de l’edifi-
ci de l’Institut de Sant Vicenç de Montalt (Maresme)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

Les obres de construcció del nou edifici de l’Institut 
de Sant Vicenç de Montalt es van licitar el 29/04/2013, 
l’obertura de les ofertes tècniques es va procedir 
el 02/07/2013 i l’obertura de l’oferta econòmica, el 
16/07/2013.

Aquesta actuació s’ha adjudicat en data 25/07/2013. 
Per tant, properament s’iniciaran les obres d’aquest 
nou centre educatiu.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 40225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07954/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acomiadaments fets a l’Institut Cartogràfic de Ca-
talunya del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des de l’any 2011 s’han acomiadat 26 persones per 
causes objectives de tipus econòmic, tècnic, organit-
zatiu o de producció.

Els acomiadaments s’han ajustat, anualment, en la 
mesura en què havien disminuït els ingressos pressu-
postaris. Els ajustos realitzats a la despesa general du-
rant 2011 van permetre continuar l’activitat i no tenir 
cap dèficit pressupostari.

Així doncs, no s’han donat, en cap cas, els requisits 
que estableix l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març de l’Estatut dels Treballadors, 
per considerar aquests acomiadaments com a acomia-
daments col·lectius.

La mitjana d’edat de les persones acomiadades en el 
moment de l’acomiadament era de 44,9 anys, essent 
la mitjana d’edat de la plantilla indefinida de l’ICC en 
aquests moments de 45 anys.

L’elecció dels llocs de treball a amortitzar s’ha rea-
litzat tenint en compte criteris objectius de producció 
i/o transversalitat, és a dir, es van seleccionar aquells 
llocs de treball que podien amortitzar-se, bé per trac-
tar-se de tasques que podien o havien de deixar de 
realitzar-se per no ser prioritàries o haver estat eli-
minades, bé perquè podien ser assumides per altres 
treballadores i treballadors de l’Institut, sense un cost 
addicional. Així mateix, es va intentar que la mesura 
de reducció d’efectius afectés o es distribuís de ma-
nera proporcional a totes les àrees de l’empresa per 
tal que cap àrea productiva quedés més afectada que 
una altra i sempre atenent el criteri esmentat en pri-
mer terme.

L’ICC no ha realitzat cap prejubilació de persones tre-
balladores. L’ICC, com a reducció de la despesa, úni-
cament aplica la legislació vigent en quant a la realit-
zació de contractes de jubilació parcial.

Des de l’any 2008, d’acord amb el pacte entre la direc-
ció de l’ICC i els representants legals de les seves tre-
balladores i treballadors, ha realitzat jubilacions parci-
als, com a mesura per reduir la despesa del Capítol I 
del pressupost.

Aquesta mesura acordada, va ser publicada entre la 
plantilla de l’Institut i forma part del redactat del pro-
per Conveni de l’ICC. Des de la seva aprovació i fins 
ara, s’hi han acollit, de forma voluntària totes les tre-
balladores i treballadors que complien amb els requi-
sits per poder accedir-hi d’acord amb l’article 166 de 
la Llei de la Seguretat Social. En total s’hi han acollit 
12 persones a aquest tipus de contracte, que com a re-
quisit indispensable complien les condicions d’edat i 
anys de cotització previstos per la llei. Totes les sol-
licituds van ser aprovades per la Direcció de l’Institut, 
sense fer distincions per càrrec o per qualsevol altre 
motiu.

Cal afegir a més, que de les 12 jubilacions parcials 
concedides, només 1 persona té un càrrec directiu.
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L’aplicació d’aquests tipus de contracte ha suposat per 
a l’ICC un important estalvi pressupostari.

A l’annex I, s’expressa el cost salarial de les persones 
acomiadades menys les indemnitzacions abonades, 
obtenint com a resultat l’estalvi pressupostari al llarg 
del període.

La recuperació del cost, com es pot veure en aquesta 
taula, és completa a partir de 2014, per tant, a partir 
d’aquest any i pels anys següents, hi ha un estalvi net 
de 1.113.742,14 € per any.

El cost dels serveis jurídics (advocats i taxes judicials) 
fins a data d’avui ha estat de 44.600,00 €.

L’ICC ha ajustat la seva actuació en tot moment als 
canvis normatius que s’han produït durant aquest pe-
ríode, a la situació pressupostària de l’any en curs i 
a les recomanacions dels/les juristes contractats/des, 
que atenent a les especificitats de cada cas, recoma-
naven l’actuació econòmicament més beneficiosa per 
l’Institut en cada moment.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat que hi hagi consens polí-
tic, social i científic per a reformar les políti-
ques d’ordenació territorial i urbanisme
Tram. 314-07955/10

Resposta del Govern
Reg. 40226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07955/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la necessitat que hi hagi consens polític, social i cientí-
fic per a reformar les polítiques d’ordenació territorial 
i urbanisme

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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 
314-07955/10 a 314-07960/10, amb les següents con-
sideracions:

L’Ordre TES/110/2013, de 4 de juny, va crear el Co-
mitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’or-
denació territorial i d’urbanisme a Catalunya. El seu 
objectiu és, precisament, afavorir la participació de les 
entitats i dels experts directament implicats en el co-
neixement de les polítiques territorials, i, per tant, co-
nèixer la diversitat de posicions existents des d’un punt 
de vista social, acadèmic i professional.

Durant la tramitació d’aquesta Ordre es va donar audi-
ència a les entitats i organismes que tenen representa-
ció en el Comitè per conèixer el seu parer.

Els membres de lliure designació van ser escollits te-
nint en compte aquest objectiu i, per tant, es va garan-
tir la màxima capacitat tècnica, acadèmica i professi-
onal i una composició plural que permeti garantir el 
màxim de perspectives i orientacions en el camp de 
l’urbanisme i l’ordenació territorial i que representi la 
diversitat de sensibilitats i opinions presents actual-
ment en el nostre país.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les consultes fetes prèviament a la 
creació del comitè d’experts per a la refor-
ma de les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanisme
Tram. 314-07956/10

Resposta del Govern
Reg. 40226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07955/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07955/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la representació de les diverses sensi-
bilitats en el comitè d’experts per a la refor-
ma de les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanisme
Tram. 314-07958/10

Resposta del Govern
Reg. 40226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07955/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència que els membres del 
comitè d’experts per a la reforma de les polí-
tiques d’ordenació territorial i urbanisme re-
presentin un ampli consens social i polític
Tram. 314-07959/10

Resposta del Govern
Reg. 40226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07955/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07955/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07964/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessi-
bles i en obres en data del 30 de juny de 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

En data 30 de juny d’enguany, les úniques estacions de 
la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) pendents d’adaptació a persones amb mobili-
tat reduïda eren les de Gràcia, Sarrià, Putxet i Peu del 
Funicular.

Les obres de millora de l’accessibilitat de l’estació de 
Gràcia van finalitzar el 20 de setembre passat. Així 
doncs, actualment aquesta estació es troba adaptada a 
persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa a les altres tres estacions, una vegada enlles-
tida la redacció dels corresponents projectes d’adapta-
ció, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, 
es podrà concretar el calendari de la seva execució.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07966/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de carnets de pensionista en circulació a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2013
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Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La competència sobre els carnets de pensionista de les 
classes A i B dins de l’àrea metropolitana de Barcelo-
na no correspon a la Generalitat de Catalunya sinó a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08022/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barce-
lona en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us adjunto, en Annex I, les dades dels ingressos deri-
vats del cànon de l’aigua a la ciutat de Barcelona del 1r 
trimestre de 2013.

Pel que fa a la resta de dades, remetem al Diputat a la 
iniciativa parlamentària 314-00494/10.

Barcelona, 15 d’octubre 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 so-
bre l’endeutament financer de l’Institut Català 
del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya per la promoció i la construcció d’habitat-
ges a Barcelona en el període 2010-2013
Tram. 314-08025/10

Resposta del Govern
Reg. 40230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08025/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la promoció 
i la construcció d’habitatges a Barcelona en el període 
2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Remetem el diputat a la resposta donada per a la pre-
gunta escrita amb número de tramitació 314-00500/10.

L’any 2013 l’Incasòl no ha signat cap préstec hipotecari 
per a la construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques en el període 2004-2013
Tram. 314-08031/10

Resposta del Govern
Reg. 41088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08031/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del tram autonòmic de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques en el perí-
ode 2004-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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Pel que fa a les dades corresponents al 2011, l’AEAT 
no ha facilitat la partida corresponent a l’«Import de 
l’IRPF que correspon a la Comunitat Autònoma de 
residència del contribuent», tal com ho va fer en els 
dos anys anteriors, i la dada que subministra és la de 
la «Quota líquida autonòmica incrementada», que es 
mostra a continuació:

Exercici 2011: 2.415.098.611,51 euros

La informació corresponent a la resta dels exercicis 
sol·licitats es va publicar en el BOPC 049/10 el dia 26 
de març de 2013, com a resposta a la pregunta escrita 
314-00529/10, formulada pel mateix diputat.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de l’Ajuntament de Barce-
lona cedides a la Generalitat en el període 
2010-2013
Tram. 314-08033/10

Resposta del Govern
Reg. 41089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08033/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la 
Generalitat en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La Generalitat de Catalunya no ha acceptat la cessió 
del domini de cap finca propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
l’any 2013.

No obstant això, l’Ajuntament de Barcelona ha consti-
tuït a favor de la Generalitat de Catalunya drets reals 
de superfície sobre diverses finques de la seva propi-
etat. El document annex conté una relació d’aquestes 
finques, amb indicació de l’ús inicial i la seva ubicació, 
des de l’any 2010 fins el primer semestre de l’any 2013.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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 expropiacions iniciades o en pro-
cés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió 
de costos el 2012 i el 2013
Tram. 314-08034/10

Resposta del Govern
Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08034/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les expropiacions iniciades o en procés de tràmit a 
Barcelona i sobre la previsió de costos el 2012 i el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Durant el primer semestre d’enguany no s’ha iniciat 
cap expedient expropiador a la ciutat de Barcelona.

Pel que fa a la resta de dades, remetem al Diputat a la 
iniciativa parlamentària 314-00505/10.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 41090 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08038/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establi-
ments comercials a Barcelona en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents a la recaptació líquida derivat de 
l’impost sobre grans establiments comercials corres-
ponents a la ciutat de Barcelona dels anys 2011, 2012 i 
del primer semestre de 2013, són les següents: 
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Recaptació líquida euros x

Barcelona (Ciutat) Any 2011  
(1r sem.)

Any 2011  
(2n sem.)

Any 2012  
(1r sem.)

Any 2012  
(2n sem.)

Any 2013  
(1r sem.)

Impost sobre grans establi-
ments comercials 52.252,22 1.729,32 2.456.848,54 1.729,30 1.713.045,68

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 41091 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08039/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les finques cedides a l’Ajuntament de Barcelona en el 
període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La Generalitat de Catalunya no ha cedit cap finca a 
l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de l’any 2013.

Barcelona, 16 d’octubre de2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la Ge-
neralitat i els seus organismes a l’Ajuntament 
de Barcelona en el primer semestre del 2013
Tram. 314-08042/10

Resposta del Govern
Reg. 41092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08042/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el període mitjà de pagament de la Generalitat i els 

seus organismes a l’Ajuntament de Barcelona en el pri-
mer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta es-
crita amb número de tramitació 314-08043/10, amb la 
informació següent:

En línies generals, els terminis de pagament de la Ge-
neralitat de Catalunya han estat sensiblement superi-
ors respecte de períodes anteriors.

La Generalitat, que estava en un inici de normalitza-
ció per reduir el deute comercial, es veurà afectada 
per les darreres decisions de la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics, que canvien les  
condicions dels mecanismes per proveir liquiditat a  
les comunitats autònomes.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes als proveï-
dors en el període 2010-2013
Tram. 314-08043/10

Resposta del Govern
Reg. 41092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08042/10.
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Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els autònoms i les petites i mitjanes empreses de Bar-
celona que s’han beneficiat de les línies financeres de 
l’Institut Català de Finances en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El nombre total d’operacions de préstecs i avals a pimes i 
autònoms, entre 2010 i el 30 de juny de 2013, per a projectes 
a Barcelona ciutat, ha estat de 1.655, per un import de 324 
milions d’euros, amb un import mitjà de 196.000 euros.

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

Resposta del Govern
Reg. 41093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08044/10

Autònoms i microempreses 
Nombre Import (€) Nombre Import (€) Nombre Import (€)

2010 271 45.144.282 299 33.128.026 570 78.272.308
2011 216 20.382.762 160 76.093.392 376 96.476.153
2012 532 96.123.965 123 37.872.453 655 133.996.418
2013 (1r. semestre) 25 6.899.832 29 8.338.583 54 15.238.415
Total 1.044 168.550.841 611 155.432.453 1.655 323.983.294

Pimes TOTAL

Des de l’any 2011, l’estratègia de l’ICF ha estat focalit-
zar l’activitat en el finançament de pimes i autònoms, 
reduint la concentració de risc i el finançament de 
grans operacions tant del sector privat, com del públic.

Durant el primer semestre de l’any 2013 s’ha reduït 
molt significativament el nombre de peticions de fi-
nançament, en línia amb la davallada de la demanda 
en tot el sector financer, per bé només s’ha denegat una 
de cada tres peticions rebudes.

Per import, durant el primer semestre de 2013, des-
taquen els préstecs i avals per a inversions (32%), els 
préstecs I+I, de suport a la innovació i la internaciona-
lització, amb un 23%, i els préstecs a accionistes per 
a la capitalització d’empreses amb el 11% del total se-
mestral. Les pimes i autònoms suposen el 97% de l’ac-
tivitat creditícia de l’ICF durant 2013.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 41212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08052/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats 
de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents a la recaptació líquida derivat dels 
tributs sobre el joc, i que es mostren a continuació, són 
per demarcació provincial atès que no es disposa de 
dades desagregades per a la ciutat de Barcelona.

Atès el caracter reservat de les dades tributàries que re-
gula l’article 95 de la Llei general tributària, s’agrupen 
provincialment totes les modalitats dels tributs del joc.

Recaptació líquida euros

Barcelona 
(provincia)

Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013

1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem.

Tributs  
sobre el joc 100.370.882,35 116.630.536,55 104.296.301,71 81.069.177,42 85.832.902,56 76.476.108,02 79.751.404,78
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No obstant això, i als efectes de subministrar en la 
mensura del legalment posssible la informació de-
manada, es faciliten les dades de recaptació líquida a 
Catalunya dels tributs sobre el joc, desglossat per se-

Recaptació líquida euros

Catalunya
Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013

1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem.

Tributs s/ el joc del 
bingo 47.848.136,78 52.568.412,04 44.755.863,14 32.741.798,45 32.313.661,38 27.460.468,15 21.322.471,90

Tributs s/ casinos 12.064.604,05 12.484.271,88 11.505.607,13 12.038.365,70 10.197.868,69 10.484.912,56 7.754.684,44

Tributs s/ màquines 
recreatives i d’atzar 65.742.905,90 81.443.596,69 80.015.263,36 60.411.992,06 68.274.184,39 58.944.175,35 76.739.548,44

Tributs s/ rifes i com-
binacions aleatòries 96.913,91 79.881,52 43.045,35 25.651,96 64.022,99 47.404,50 145.614,93

Tributs sobre el joc 125.752.560,64 146.576.162,13 136.319.778,98 105.217.808,17 110.849.737,45 96.936.960,56 105.962.319,71

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes ju-
rídics documentats a Barcelona en el perío-
de 2010-2013
Tram. 314-08055/10

Resposta del Govern
Reg. 41094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08055/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions  

patrimonials i actes jurídics documentats a Barcelona 
en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents a la recaptació líquida derivat de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes ju-
rídics documentals que es mostren a continuació, són 
per demarcació provincial atès que no es disposa de 
dades desagregades per a la ciutat de Barcelona.

Recaptació líquida euros

Barcelona  
(provincia)

Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013

1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem.

Impost sobre  
transmissions  
patrimonials i  
actes jurídics  
documentats 558.750.637,27 558.106.545,63 561.000.364,75 424.801.103,06 454.260.767,26 413.736.998,77 435.909.175,27

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

mestres i detallat per sales de bingo, casinos, màqui-
nes recreatives, canòdroms i frontons, rifes, tómboles i 
combinacions aleatòries,



29 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 69

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

Resposta del Govern
Reg. 40889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08058/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les vendes de béns immobles, locals i solars de la Ge-
neralitat a Barcelona en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les vendes de béns immobles, locals i solars a Barce-
lona realitzades per part de la Generalitat de Catalu-
nya des de l’any 2010 fins el primer semestre de l’any 
2013, han estat les que es relacionen en el document 
annex.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

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

Resposta del Govern
Reg. 41095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08063/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i 
donacions a Barcelona en el període 2010-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents a la recaptació líquida derivat de 
l’impost sobre successions i donacions que es mostren 
a continuació, són per demarcació provincial atès que 
no es disposa de dades desagregades per a la ciutat de 
Barcelona.

Recaptació líquida euros

Barcelona  
(provincia)

Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013

1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem.

Impost sobre  
successions 268.052.704,94 174.232.863,26 145.851.103,38 96.337.097,07 162.449.933,51 83.307.276,49 97.108.829,37

Impost sobre  
donacions 23.224.423,49 20.045.988,09 13.859.175,96 17.370.470,57 22.185.635,17 18.727.881,84 45.695.127,30

Impost sobre  
successions i  
donacions 291.277.128,43 194.278.851,35 159.710.279,34 113.707.567,64 184.635.568,68 102.035.158,33 142.803.956,67

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisions de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2013
Tram. 314-08067/10

Resposta del Govern
Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08067/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de peticions de revisions de cèdules d’ha-
bitabilitat fetes per l’Ajuntament de Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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 
314-08067/10 i 314-08140/10, amb les següents consi-
deracions:

La Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelo-
na, van acordar durant el 2012 l’atribució al Consor-
ci de l’Habitatge de Barcelona (CHB) la gestió de les 
cèdules d’habitabilitat corresponents als edificis de la 
ciutat de Barcelona.

Prèviament a aquest acord el CHB ja tramitava les sol-
licituds de les cèdules d’habitabilitat del districte de 
Ciutat Vella i el 2013 va iniciar la tramitació de les sol-
licituds de tots els districtes de la ciutat.

Durant el 2012, a Ciutat Vella el CHB va tramitar 
1.891 sol·licituds de cèdules d’habitabilitat i durant el 
primer semestre de 2013 el CHB ha tramitat 6.452 sol-
licituds a tots els districtes de Barcelona. Us adjunto, 
annex, el detall per districtes.

Barcelona, 15 d’octubre 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 els contractes signats amb relació a la 
Borsa d’habitatge de lloguer per a joves de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-08074/10

Resposta del Govern
Reg. 40233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08074/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes signats amb relació a la Borsa d’habitat-
ge de lloguer per a joves de Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Segons dades facilitades pel Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona, que és l’entitat que gestiona, a la ciu-
tat de Barcelona, el programa de mediació, encarregat 
d’integrar les borses de mediació per al lloguer social 
i les borses joves d’habitatge, durant el primer semes-
tre de 2013 han formalitzat 20 contractes a través de la 
Borsa Jove. Amb aquests 20 contractes s’han allotjat 
36 persones.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona preveu for-
malitzar 30 nous contracte de la Borsa Jove durant el 
segon semestre de 2013.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08104/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el termini per a implantar la targeta T-16

Grup Parlamentari: GP PPC

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

En aquest moment no es disposa d’un calendari con-
cret d’actuació per a l’extensió dels beneficis de la T12 
actual fins els 16 anys, fet que suposaria la creació 
d’un títol T 16.

En tot cas, les millores en les condicions tarifàries, 
tant del col·lectiu de menors de 16 anys com de la resta 
d’usuaris, seran analitzades dins el procés iniciat per 
a l’establiment d’un nou sistema de gestió del sistema 
tarifari de la regió metropolitana de Barcelona amb la 
implantació del projecte T-Mobilitat.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08107/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres per a l’arribada de la línia 9 
del metro a l’aeroport de Barcelona - el Prat

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

L’objectiu del Govern és la posada en servei del tram 
comprés entre Collblanc i la T1 de l’aeroport del Prat 
l’any 2016.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08108/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures 
del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana 
de Barcelona amb relació als projectes sectorials de la 
línia 9 del metro

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic 
Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-
2020 es troba disponible a la pàgina web de l’ATM, 
aquest document inclou un informe detallat de l’estat 
d’execució de les actuacions.

El calendari previst per a l’entrada en servei del tram I 
entre l’Aeroport i Collblanc és el 2016.

La inversió durant el primer semestre del 2013 a la lí-
nia 9 en l’execució d’ascensors, escales mecàniques i 
sistemes de peatge ha estat de 2 M€.

L’estimació de la inversió prevista per a la finalització 
dels treballs de la línia 9 corresponents a ascensors, 
escales mecàniques i sistemes de peatge és de 78 M€.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a l’adaptació de les 
instal·lacions del metro a les persones amb 
mobilitat reduïda fetes el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08109/10

Resposta del Govern
Reg. 40237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08109/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions per a l’adaptació de les instal·lacions 
del metro a les persones amb mobilitat reduïda fetes el 
primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Durant el primer semestre del 2013, amb relació a 
l’adaptació a les persones amb mobilitat reduïda del 
servei de metro de la Generalitat de Catalunya, s’han 
adaptat tres estacions. L’estació de Virrei Amat de la 
línia 5 i les estacions de Bogatell i Llacuna de la línia 4.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives al servei del 
tramvia metropolità durant el primer semes-
tre del 2013
Tram. 314-08110/10

Resposta del Govern
Reg. 40238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08110/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives al servei del tramvia metropo-
lità durant el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Pel que fa al número de línies, longitud de la xarxa, 
estacions, tramvies / hora punta i sentit, número d’ins-
pectors i frau, remetem al diputat a la resposta dona-
da per a la pregunta escrita amb número de tramitació 
314-00619/09.

Us adjunto, en Annex I, la resta de dades sol·licitades.

Barcelona, 15 d’octubre 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 diverses dades relatives als Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya durant el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-08111/10

Resposta del Govern
Reg. 40239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08111/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives als Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya durant el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us adjunto, en Annex I, les dades sol·licitades que 
han variat respecte de la iniciativa parlamentària 314-
00615/10, a la qual us remeto per a la resta de dades.

Barcelona, 15 d’octubre 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis econòmics relatius al trans-
port públic fets el primer semestre del 2013
Tram. 314-08113/10

Resposta del Govern
Reg. 40240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08113/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis econòmics relatius al transport públic fets 
el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Els estudis econòmics sobre el transport realitzats du-
rant el primer semestre de 2013 han estat:

– Observatori de costos del transport de mercaderies 
per carretera a Catalunya. Butlletí de transports 65, fe-
brer 2013 (Dades segon semestre 2012).

– Observatori de costos del transport discrecional de 
viatgers a Catalunya. Butlletí de transports 66, abril 
2013 (Dades any 2012).

Aquests estudis s’han realitzat internament i no han 
generat despeses directes.

Aquestes publicacions es poden consultar al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat (www.gencat.
cat/territori).

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències en el 
servei del tramvia metropolità durant el pri-
mer semestre del 2013
Tram. 314-08114/10

Resposta del Govern
Reg. 40241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08114/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els accidents i les incidències en el servei del tramvia 
metropolità durant el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Durant el primer semestre de 2013, al Trambaix s’han 
produït 2 accidents de nivell 1, 9 accidents de nivell 2, 
12 accidents de nivell 3 i 4 accidents de nivell 4.

Pel que fa al Trambesòs, s’ha produït 1 accident de ni-
vell 1, 3 accidents de nivell 2 i 6 accidents de nivell 3.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08115/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els accidents i les incidències a les línies dels Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya durant el primer 
semestre del 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, us trameto en An-
nex I, la informació sol·licitada.

Barcelona, 15 d’octubre 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.

http://www.gencat.cat/territori
http://www.gencat.cat/territori
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum d’aigua a Barcelona durant 
el primer semestre del 2013
Tram. 314-08116/10

Resposta del Govern
Reg. 40243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08116/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el consum d’aigua a Barcelona durant el primer semes-
tre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents a l’evolució mensual del consum 
de l’aigua a la ciutat de Barcelona durant el període 
2010-2013 i les referents al consum d’aigua de les instal-
lacions públiques i de l’activitat econòmica, en l’actua-
ció empresarial i comercial, de la ciutat de Barcelona 
durant 2013 es poden consultar al web de l’Ajuntament 
de Barcelona.

La resta de dades sol·licitades es poden consultar al 
web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08117/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’incidències a causa de la contaminació ol-
factiva a Barcelona durant el 2012 i el primer semestre 
del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Pel que fa als mecanismes que s’utilitzen per a la pre-
venció de la contaminació odorífera, aquests s’englo-
ben dins de l’àmbit de la normativa d’intervenció ambi-
ental de l’administració. En el tràmit d’obtenció de les  
autoritzacions o llicències ambientals s’incorporen  
les prescripcions que es considerin necessàries.

L’organisme competent per definir les mesures pre-
ventives, efectuar el control, la inspecció i la potestat 
sancionadora de les activitats en l’àmbit de la conta-
minació odorífera són els ajuntaments. Tot i això, la 
normativa actual estableix que aquest Departament ha 
de donar assistència tècnica als ajuntaments que ho sol-
licitin.

Finalment, en el cas concret del municipi de Barcelo-
na, s’ha de tenir present que disposa d’una ordenança 
municipal que regula de manera específica aquest ti-
pus de contaminació (ordenança del medi ambient de 
Barcelona).

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissions de contaminants a l’at-
mosfera de Barcelona durant el 2012 i el pri-
mer semestre del 2013
Tram. 314-08118/10

Resposta del Govern
Reg. 40245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08118/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les emissions de contaminants a l’atmosfera de Barce-
lona durant el 2012 i el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Els principals focus emissors de contaminants a la ciu-
tat de Barcelona són el transport, el Port de Barcelona, 
l’aeroport del Prat-Barcelona, la indústria, les centrals 
tèrmiques, i el sector domèstic.

Els controls de les emissions atmosfèriques efectuats 
són els establerts a les autoritzacions ambientals de les 
activitats. L’avaluació de la qualitat de l’aire s’efectua 
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mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Con-
taminació Atmosfèrica. Us adjunto, en Annex I, la re-
lació dels punts de mesura de la qualitat de l’aire de 
què disposa el municipi de Barcelona.

En Annex II, us adjunto la concentració per contami-
nants de l’any 2012.

No disposem de la informació sol·licitada corresponent 
a l’any 2013, atès que la normativa en matèria de con-
taminació atmosfèrica estableix que l’avaluació de la 
qualitat de l’aire s’ha de fer anualment.

El Govern de la Generalitat està implantant el Pla de 
millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015. Aquest 
pla analitza els nivells de qualitat de l’aire (diagnosi), 
quantifica les emissions de contaminants i també de-
fineix 34 mesures, on la Generalitat de Catalunya és 
l’organisme competent per aplicar-les, distribuïdes en 
7 àmbits d’actuació i agrupades en 13 objectius ambi-
entals. Algunes de les mesures que es destaquen són:

– transvasament model cap al transport públic

– manteniment i millora del sistema de bicicleta públi-
ca i impuls de la bicicleta privada

– foment d’una major ocupació del vehicle

– planificació de la mobilitat als centres generadors de 
mobilitat i zones d’activitat econòmica

– plans de mobilitat urbana

– impuls del vehicle elèctric

– promoció de l’establiment d’estacions de servei amb 
combustibles més nets i punts de recàrrega elèctrica

– criteris per a la compra verda

– accions de sensibilització, formació, conscienciació.

Barcelona, 15 octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

Resposta del Govern
Reg. 40246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08119/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contaminació lluminosa a l’àrea metropolitana de 
Barcelona durant el 2012 i el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La normativa vigent no preveu que l’administració ha-
gi de fer una avaluació anual de la contaminació lu-
mínica.

Aquest any s’ha convocat la Comissió de Prevenció de  
la Contaminació Lluminosa d’acord amb l’article 3  
de l’Ordre MAH/566/2009, d’11 de desembre, que la 
regula, per assessorar entre d’altres a aquest Departa-
ment en l’elaboració del Decret de desenvolupament de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat preveu tre-
ballar conjuntament amb els ens locals, per avançar 
cap a una il·luminació sostenible que minimitzi la con-
taminació lluminosa, que promogui l’eficiència ener-
gètica i estalviï energia a l’enllumenament, amb les ac-
cions següents:

– Treballar en l’actualització, modernització, simplifi-
cació i millora de la normativa de prevenció de la con-
taminació lluminosa per tal d’adaptar-la a l’evolució 
científica i tecnològica.

– Coordinar les polítiques i les accions d’il·luminació 
exterior entre aquest Departament, el Departament 
d’Empresa i Ocupació, Departament de Governació i 
Relacions Institucionals.

– Promoure i vetllar pel compliment de les normatives 
de protecció del medi nocturn i d’eficiència energètica.

Les mesures previstes per avançar cap a una il-
luminació sostenible arreu de Catalunya inclouen la 
promoció de els millors tecnologies ambientals dispo-
nibles actualment amb les instal·lacions d’il·luminació 
exterior, amb una especial incidència i sensibilitat per 
les actuacions municipals i el compliment de les nor-
matives d’il·luminació exterior, la d’ordenació ambi-
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ental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn i la d’eficiència energètica en instal·lacions d’il-
luminació exterior.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08120/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana 
de Barcelona durant el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Els inventaris d’emissió de gasos amb efecte d’hiver-
nacle (GEH), que inclouen l’emissió de CO

2
 i de la res-

ta de gasos (òxid nitròs-N
2
O, metà-CH

4
, hidrofluoro-

carburs-HFC, perfluorocarburs-PFC i hexafluorur de 
sofre-SF

6
) els elabora el Ministeri de Medi Ambient i 

Medi Rural i Marí.

Aquests es fan seguint les directrius internacionals 
que marca l’IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) de les Nacions Unides.

Les últimes dades disponibles que han estat facilitades 
per aquest organisme són les corresponents a l’any 2011 
i pel que fa al conjunt de Catalunya la informació so-
bre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a 
l’any 2011 es pot consultar al web de l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic (OCCC), on també hi ha informació 
detallada al document Catalunya i els objectius de re-
ducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 
Tercer informe de progrés, elaborat per l’Oficina.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

Resposta del Govern
Reg. 40248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08121/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contaminació acústica a Barcelona durant el primer 
semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental de 
Barcelona d’acord amb allò previst a la normativa vi-
gent, les entitats locals de més de 100.000 habitants, 
els titulars de les infraestructures viàries on se sobre-
passen 3 milions de vehicles l’any, i les ferroviàries on 
se sobrepassen 30.000 circulacions l’any, han d’elabo-
rar, aprovar i posar a disposició de la població mapes 
estratègics de soroll (MES). Els MES són instruments 
que donen informació de la població que hi ha exposa-
da a determinats nivells de soroll.

El Departament, amb competències sobre la contami-
nació acústica, és l’encarregat d’impulsar aquesta tas-
ca i aprovar els MES de les aglomeracions d’àmbit su-
pramunicipal.

Barcelona i Sant Adrià de Besòs conformen l’aglome-
ració Barcelonès I. La informació es pot consultar al 
web d’aquest Departament.

Actualment, s’està acabant la revisió del MES d’aques-
ta aglomeració. Una vegada finalitzada aquesta revi-
sió, caldrà elaborar i aprovar Plans d’acció, és a dir, 
quines actuacions s’emprendran per disminuir l’expo-
sició de la població al soroll.

Atès l’exposat anteriorment, es duen a terme mesura-
ments de soroll ambiental de forma generalitzada en 
l’àmbit de les aglomeracions i les grans infraestructu-
res de transport i la seva expressió són els mapes estra-
tègics de soroll.

Els mapes mostren que, amb caràcter general, a l’àrea 
metropolitana, la font de soroll més significativa és el 
soroll que prové del trànsit de vehicles.

Al Govern li correspon impulsar, donar assistència i 
aprovar els mapes estratègics de soroll i els plans d’ac-
ció de les aglomeracions, però la seva realització és 
competència dels municipis. Des de la Direcció Gene-
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ral de Qualitat Ambiental s’està col·laborant amb tots 
els municipis que formen aglomeració, prestant el seu 
suport tècnic per establir metodologies o fer mesura-
ments de nivells de soroll que permetin disposar de 
dades necessàries per a la realització dels MES i els 
corresponents Plans d’Acció.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08122/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de gestors autoritzats per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya que han operat a Barcelona el primer 
semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Durant l’any 2013, han operat a la ciutat de Barcelona 
39 gestors de residus, entenent com a gestors de resi-
dus aquelles persones físiques o jurídiques que d’acord 
amb la normativa realitzen activitats autoritzades 
d’emmagatzematge i gestió de residus, i estan inscrits 
degudament en el Registre General de Gestors de Re-
sidus de Catalunya.

D’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus i el Decret 88/2010, 
de 29 de juny, que el modifica, els gestors de residus 
han de presentar durant el primer trimestre de cada 
any la Declaració de residus de l’any anterior a l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, per la qual cosa només es 
disposa de dades anuals de l’any anterior a la data de 
presentació de les dades.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08123/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a la neteja de les aigües contami-
nades per trihalometans durant el 2012 i el primer se-
mestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La manera de prevenir l’exposició de la població als 
trihalometans (THM) en l’aigua potable és reduir la 
seva formació durant el procés de potabilització. Per 
aquest motiu, l’administració hidràulica de Catalu-
nya ha realitzat importants inversions en la majoria 
de plantes de tractament, que permeten garantir la 
seguretat del procés. Les inversions més significati-
ves es van realitzar en les dues grans potabilitzadores 
del Llobregat (Abrera i Sant Joan Despí) durant l’any 
2009 i van consistir en la implantació de tractaments 
avançats de membranes (electrodiàlisis reversible), per 
a eliminar els bromurs abans de la desinfecció. Així, 
es garanteix que l’aigua produïda acompleix els límits 
de THM establerts en la normativa (RD 140/2003).

A més a més, l’aigua produïda es controla regular-
ment, d’acord amb la legislació esmentada i a través 
dels plans de vigilància, els plans de control de quali-
tat de les plantes de tractament i els plans de control 
de la xarxa de distribució (que compleixen amb la ISO 
9001: 2000). S’estan desenvolupant plans de seguretat 
de l’aigua i de riscos d’abastament.

Barcelona, 15 d’octubre 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 aportacions econòmiques de 
l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona durant el 2012 i el pri-
mer semestre del 2013
Tram. 314-08124/10

Resposta del Govern
Reg. 40251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08124/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques de l’Agència Catalana de 
l’Aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona durant el 
2012 i el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us adjunto, en Annex I, l’estat de comptes entre l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, amb relació al tractament de les aigües residu-
als de la seva conurbació, durant l’any 2012 i primer 
semestre de l’any 2013.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

Resposta del Govern
Reg. 40252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08125/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recollida selectiva a Barcelona durant el primer se-
mestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) realitza el 
balanç de la gestió de residus de forma anual i per anys 
vençuts. Cal recordar, a més, que la recollida i gestió 
de residus municipals són competència dels ens locals. 
Les dades disponibles més recents de recollida selec-
tiva bruta de la ciutat de Barcelona corresponen a la 
gestió de residus de 2012 de recollida selectiva, que 
per a la ciutat de Barcelona va ser de 36,7%, mentre 
que pel conjunt de l’AMB la recollida selectiva va ser 
de 35,1%. En ambdós casos són valors inferiors a la 
mitjana de Catalunya, que es va situar en el 40,9%.

Tota la informació detallada de la gestió de residus es-
tà disponible al web de l’ARC.

L’anàlisi de les dades de la recollida selectiva a Bar-
celona indiquen que hi ha recorregut per a la millora 
tant pel que fa a la quantitat com en la qualitat de la 
recollida selectiva. Un exemple clar és el de la reco-
llida selectiva de la fracció orgànica, on Barcelona ha 
tingut un percentatge d’impropis del 17,7% mentre que 
la mitjana de Catalunya es situa en el 14,8%.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08126/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recollida de residus tecnològics a Barcelona durant 
el 2012 i el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El Reial Decret 208/2005 de 25 de febrer, sobre apa-
rells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus resi-
dus, transposa les directives europees 2002/95/CE 
i 2002/96/CE. Sobre els residus d’aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE) al dret estatal. Un dels trets sig-
nificatius d’aquest decret és l’aplicació del principi de 
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la responsabilitat del productor, segons el qual les em-
preses productores o distribuïdores d’aparells elèctrics 
i electrònics han de fer-se càrrec dels costos de gestió 
dels aparells que posen en el mercat un cop aquests es-
devenen residus.

Les empreses poden actuar individualment o bé mit-
jançant un sistema integrat de gestió (SIG) deguda-
ment autoritzat.

En aquest sentit, actualment es troben autoritzades 
nou entitats gestores de sistemes integrats de gestió de 
RAEE.

Els RAEE procedents de llars particulars es poden 
portar:

– Als sistemes de recollida implantats pels fabricants.

– A les empreses distribuïdores, en el moment de la 
compra, si es decideix substituir l’aparell per un de 
nou que faci la mateixa funció.

– Als sistemes de recollida municipal previstos pels 
ens locals (deixalleries, recollida de voluminosos, sis-
temes de porta a porta, etc.).

L’any 2012 a Barcelona es van recollir selectivament 
3.608,04 tones de residus d’aparells elèctrics i electrò-
nics.

A data d’avui no es troben disponibles encara les da-
des sobre els residus recollits l’any 2013.

Les condicions de lliurament, recepció i recollida dels 
aparells elèctrics i electrònics queden regulades en el 
conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Re-
sidus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de 
RAEE.

La recollida i transport es porta a terme d’acord amb 
el que disposa el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus.

Si es detecten incidències en el servei, la Comissió de 
seguiment del Conveni n’estudia els motius i proposa 
les corresponents mesures correctores o compensatò-
ries, si procedeixen.

És d’obligat compliment que tots els RAEE recollits 
pels SIG, tant aquells que han estat emmagatzemats en 
instal·lacions municipals com els generats a la indús-
tria, es tractin en instal·lacions de gestió autoritzades 
d’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre pro-
cediments de gestió de residus de Catalunya. D’altra 
banda, el conveni marc de col·laboració entre els SIG i 
els ens locals exigeix que es garanteixin els principis 
d’equilibri territorial, de proximitat i suficiència de les 
instal·lacions per a tractar aquests residus.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a millorar les infra-
estructures i els serveis municipals als bar-
ris de Collserola durant el 2012 i el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-08129/10

Resposta del Govern
Reg. 40254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08129/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a millorar les infraestructures i els 
serveis municipals als barris de Collserola durant el 
2012 i el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La millora de les infraestructures i dels serveis muni-
cipals als barris de Collserola, per la seva naturalesa 
urbana, són de competència municipal.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08130/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el control de qualitat de l’aigua de les platges de Bar-
celona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El resultat de les inspeccions realitzades durant el 
2012 demostra el compliment a totes les platges de 
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Barcelona, dels objectius de qualitat de la directiva eu-
ropea 2006/7/CE. De fet el compliment dels objectius 
de qualitat és una constant des de l’entrada en funci-
onament de la depuradora del Baix Llobregat (2003).

Així mateix, els resultats obtinguts durant el 2013 (juny 
i juliol), constaten el manteniment dels nivells de quali-
tat obtinguts durant l’any 2012.

Es poden consultar els detalls dels resultats analítics, a 
la taula que adjuntem en forma d’Annex I.

D’altra banda, la situació financera de l’ACA no ha 
afectat el mesurament i control de qualitat de les ai-
gües de bany durant l’any 2013, ja que s’estan efectu-
ant els mateixos controls de qualitat que durant l’any 
anterior.

Barcelona, 15 d’octubre 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 funcionament de la dessalinitzado-
ra del Prat de Llobregat i sobre la previsió 
per a construir-ne de noves
Tram. 314-08131/10

Resposta del Govern
Reg. 40256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08131/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el funcionament de la dessalinitzadora del Prat de Llo-
bregat i sobre la previsió per a construir-ne de noves

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us adjunto l’Annex I, on es representen els volums 
anuals de la ITAM, desglossats per trimestres.

Pel que fa a la construcció de noves dessalinitzadores, 
si bé el Programa de mesures del Pla de gestió del dis-
tricte de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya el 23 de novembre 
del 2010, preveia la construcció de dues noves dessali-
nitzadores abans de l’any 2015, el mateix acord de Go-
vern condicionava la seva construcció a l’existència de 

disponibilitat pressupostària de l’Agència Catalana de  
l’Aigua (ACA).

Actualment, el context econòmic fa difícil que cap 
d’aquestes dues dessalinitzadores es puguin executar 
dins l’horitzó del Pla (2015). A més l’ACA ha iniciat la 
revisió anticipada del Pla de Gestió, cosa que permetrà 
adaptar les inversions al context actual. La revisió del 
Pla de gestió permetrà fixar planificació de la dessali-
nització pels propers anys.

Barcelona, 15 d’octubre 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 promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl
Tram. 314-08139/10

Resposta del Govern
Reg. 40257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08139/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les promocions d’habitatge protegit de l’Institut Cata-
là del Sòl

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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-
08139/10, 314-08145/10, 314-08148/10 i 314-08149/10, 
amb les següents consideracions:

Us adjunto, en Annex I, les dades sol·licitades.

A banda de les dades facilitades, cal dir que entre al-
tres qüestions, la promoció d’habitatge protegit està 
condicionada als ajuts que atorga el Govern de l’Estat 
i als convenis que signa amb les entitats financeres.

En la transició dels Plans d’Habitatge del Govern de 
l’Estat 2009-2012 a 2013-2016 s’ha acotat les ajudes 
establertes en plans anteriors i sembla existir una de-
cisió de trencar els compromisos assumits conforme a 
plans anteriors.

Així mateix, fins a dia d’avui el nou Pla d’Habitatge 
del Govern central no ha signat cap acord de finan-
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çament amb les entitats financeres per a la promoció 
d’habitatges amb protecció oficial.

Barcelona, 15 d’octubre 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 peticions de revisió de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-08140/10

Resposta del Govern
Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08067/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08141/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 (PDI), 
aprovat pel Consell d’Administració de l’ATM el ju-
liol de 2013, no preveu la nova cua de maniobres a 
l’estació de Plaça Catalunya dels FGC com a actua-
ció a executar de manera independent, sinó com a part 
d’una actuació més global de perllongament de la línia 
cap al Vallès.

El PDI 2011-2020 preveu que el projecte d’aquest per-
llongament de la línia d’FGC des de l’estació de Pla-
ça Catalunya cap al Vallès estigui redactat l’any 2020.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08143/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data d’inici i finalització de la promoció de l’Institut 
Català del Sòl a la Colònia Castells de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El 31 de juliol de 2012 es va signar l’addenda de mo-
dificació del conveni de col·laboració per a l’execució 
de la MPGM Colònia Castells entre l’Ajuntament de 
Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
i l’Incasòl.

En el pacte segon de l’addenda, s’estableix que l’Ajun-
tament de Barcelona assumeixi el cost de les expropi-
acions de la Fase II. Conseqüentment, l’Incasòl deixa 
de tenir la condició de beneficiari.

Per tant, correspon a l’Ajuntament de Barcelona la pro-
gramació de de les obres la Fase II.

Així mateix, s’estableix que a l’acabament de la Fase II,  
es decidirà qui assumeix l’expropiació de la Fase III, 
en funció de la conjuntura econòmica i de les disposi-
cions pressupostàries de l’Incasòl.

També cal dir que el pacte setè estableix que l’Incasòl 
assumeix la construcció de l’edifici de 48 habitatges 
del Bloc B per a la gestió dels reallotjaments. Actual-
ment està previst l’inici de la primera fase, de 34 ha-
bitatges, durant el primer trimestre de 2014, amb un 
termini d’execució de les obres de 24 mesos.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis privats de 
Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-08144/10

Resposta del Govern
Reg. 40260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08144/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les subvencions atorgades per a la instal·lació d’as-
censors en edificis privats de Barcelona en el període 
2012-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

A la ciutat de Barcelona les competències per ator-
gar ajuts a la rehabilitació corresponen al Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona, participat per la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Els ajuts atorgats i els ajuts pagats a la ciutat de Bar-
celona, durant l’any 2012, per a la instal·lació d’ascen-
sors, són els indicats en l’annex.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona d’aquest any es va obrir 
el passat mes de juliol. Conseqüentment, no serà fins 
al tancament de la convocatòria quan el Departament 
disposi de les dades definitives.

Barcelona, 15 d’octubre 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 promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl del 2010 al 2012 i 
les previsions per al 2013
Tram. 314-08145/10

Resposta del Govern
Reg. 40257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08139/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08146/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redacció del projecte i l’inici de les obres de soter-
rament de l’estació d’autobusos de l’estació de Sants, 
de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El projecte de la nova estació d’autobusos de Sants ha 
de ser redactat per l’empresa ADIF, que en té la com-
petència. La informació què disposa aquest Departa-
ment és que actualment ADIF està duent a terme la 
redacció dels projectes constructius relatius a la sego-
na fase de la remodelació i ampliació de l’estació de 
Sants, actuació que inclou la nova estació d’autobusos 
de Sants.

En aquests moments, ADIF no ha facilitat informació 
relativa al calendari de finalització dels projectes es-
mentats ni d’execució de les obres corresponents.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de promocions d’habitatge 
protegit de l’Institut Català del Sòl finalitza-
des en el període 2010-2013
Tram. 314-08148/10

Resposta del Govern
Reg. 40257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08139/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de llicències d’obres atorgades 
per a promocions d’habitatge protegit de l’Ins-
titut Català del Sòl en el període 2010-2013
Tram. 314-08149/10

Resposta del Govern
Reg. 40257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08139/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08150/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de 
millora dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana,  
de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2006 en apli-
cació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-08150/10, 
314-08151/10, 314-08152/10, 314-08153/10, 314-
08154/10, 314-08157/10, 314-08158/10, 314-08159/10 i 
314-08160/10, amb les següents consideracions:

Cadascun dels projectes i actuacions finançats en apli-
cació de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen atenció especial, es poden con-
sultar en la pàgina web d’aquest Departament.

En l’Annex I es pot consultar el nivell d’inversió rea-
litzat i l’estat d’execució dels projectes de la ciutat de 
Barcelona.

Barcelona, 15 d’octubre 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 nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Bon 
Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2009 en aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 314-08151/10

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08150/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08150/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08150/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Be-
sòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-08154/10

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08150/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de millora-
ment de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Ur-
quinaona
Tram. 314-08156/10

Resposta del Govern
Reg. 40263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08156/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de millorament de l’accessibi-
litat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de 
l’estació d’Urquinaona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El projecte constructiu per la millora de l’accessibilitat 
de l’intercanviador de les línies 1 i 4 de metro de l’es-
tació d’Urquinaona està en fase de redacció. Una vega-
da redactat el projecte que es podrà conèixer la durada 
i el pressupost de les obres i establir-ne el calendari en 
funció de les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08150/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08150/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08150/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-08160/10

Resposta del Govern
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08150/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges d’inclusió so-
cial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
a Barcelona
Tram. 314-08161/10

Resposta del Govern
Reg. 40264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08161/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La Xarxa d’habitatges d’inclusió de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya dóna ajuts a les entitats que ges-
tionen habitatges per atendre a persones que presenten 
problemes d’inserció i que requereixen una atenció es-
pecial i seguiment durant un període de temps, així 
com a persones víctimes de sobreocupació i de con-
tractes de lloguer en infrahabitatges.

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió ha donat els ajuts 
corresponents a 432 habitatges a la ciutat de Barcelona 
durant l’any 2013.

El 2014 es podrà augmentar el nombre d’entitats que 
reben aquests ajuts d’acord a les noves sol·licituds re-
budes i a les partides pressupostàries disponibles.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els projectes d’inversió en infraestructures 
de GISA a Barcelona en data del 30 de juny de 
2013 i la previsió d’execució per al 2014
Tram. 314-08162/10

Resposta del Govern
Reg. 41096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08162/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes d’inversió en infraestructures de GISA a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2013 i la previsió 
d’execució per al 2014

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us faig arribar, en document adjunt, la relació dels 
projectes d’inversió a la ciutat de Barcelona redactats 
per Infraestructures.cat a data 30 de juny de 2013, així 
com la previsió d’execució per al 2013 i 2014.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi-
tatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Bar-
celona en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-08163/10

Resposta del Govern
Reg. 40265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08163/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de construcció d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya a Barcelona en data del 30 de juny de 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

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

Remetem al diputat a la resposta donada per a la pre-
gunta escrita amb número de tramitació 314-00462/10.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08164/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els solars que l’Institut Català del Sòl té en propietat i 
cedits a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Remetem al diputat a la resposta donada per a la pre-
gunta escrita amb número de tramitació 314-00465/10.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08165/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de locals per a la promoció d’habitatges 

protegits de l’Institut Català del Sòl es troben desocu-
pats a Barcelona en el període 2011-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us adjunto, en Annex I, la informació sol·licitada.

Barcelona, 15 d’octubre 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 els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals, a Bar-
celona, en el període 2012-2013
Tram. 314-08166/10

Resposta del Govern
Reg. 40268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08166/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts tramitats per a habitatges afectats per patolo-
gies estructurals, a Barcelona, en el període 2012-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona d’aquest any es va obrir  
el passat mes de juliol. Conseqüentment, no serà fins el  
tancament de la convocatòria quan el Departament 
disposi de les dades definitives.

Pel que fa a les dades de 2012, remeto al diputat a la 
resposta donada per a la pregunta escrita amb número 
de tramitació 314-00458/10.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la qualitat de l’aigua 
de la platja de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-08179/10

Resposta del Govern
Reg. 40269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08179/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la qualitat de l’aigua de la platja de 
Badalona (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té coneixement de  
l’episodi de presència de sòlids flotants a les aigües  
de les platges de Badalona del passat mes de juliol i 
ha pres mesures per a investigar l’origen o causa de la 
seva presència.

Les mesures que l’ACA ha pres per tal d’esbrinar l’ori-
gen del problema han estat les següents:

– A través dels seus serveis d’inspecció, va analitzar un 
ampli àmbit del litoral, entre el nord del Barcelonès i  
el sud del Maresme, per verificar l’estat de les platges  
i la presència de sòlids flotants.

– Va analitzar possibles incidents als sistemes de sane-
jament propers a la platja de Badalona. Concretament 
l’ACA va visitar les depuradores d’aigües residuals del 
Besòs, Badalona, Procolor, Teià-Maresme Sud, Mata-
ró i Sant Andreu de Llavaneres, constatant que les se-
ves estacions de bombament havien treballat correcta-
ment, evitant qualsevol sobreeiximent.

– Va contactar amb EMSSA, per a obtenir més dades 
al respecte, constatant que a la inspecció diària al col-
lector de Llevant d’aquesta entitat no s’ha detectat cap 
incident recent.

No obstant, fins el moment no s’ha pogut esbrinar la 
causa de la presència dels sòlids flotants, que s’ha con-
siderat ocasional. Tot això, considerem que la gran 
quantitat de pluges caigudes durant la primavera ha 
pogut arrossegar més residus dels rius i torrents, amb 
destí al mar. Així mateix, el vent de garbí i llevant 
d’aquest mes de juliol ha pogut afavorir l’arrossega-
ment d’aquests residus cap a la costa.

L’ACA continua treballant per a esbrinar la causa de la 
presència dels residus flotants a les platges de Badalo-
na, seguint amb el seu Pla de vigilància i informació 
de l’estat de les platges i zones de bany interiors, mit-

jançant els seus serveis de vigilància, inspecció i con-
trol de la qualitat de les aigües costaneres i la interven-
ció administrativa per a la seva correcta conservació.

No obstant, sempre caldrà continuar impulsant, en 
estreta col·laboració amb els agents implicats, les ac-
tuacions de prevenció en origen de la contaminació, 
doncs són indispensables per a disminuir la presència 
de residus al mar, com són: la possible clausura d’abo-
cadors incontrolats; la progressiva millora en la neteja 
i conservació de les rieres; la millora en els sistemes 
de sanejament litorals; les actuacions de neteja muni-
cipals; el seguiment del plans directors de clavegue-
ram i les activitats de conscienciació i educació ambi-
ental dirigides a la població.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 40270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08185/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la finalització de les obres al barri de Gràcia de Saba-
dell del projecte de perllongament de Ferrocarrils de 
la Generalitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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 
314-08185/10 a 314-08188/10, amb les següents consi-
deracions:

Els treballs d’obra civil al barri de Gràcia de Sabadell 
previstos al projecte de perllongament dels FGC a la 
ciutat, es troben actualment en execució amb previsió 
de finalització a començaments de 2015.

El traçat provisional executat a l’entorn de Sabadell 
Estació, en el marc de les obres de perllongament dels 
FGC a la ciutat, es mantindrà en funcionament fins 
a la posada en servei de la nova estació soterrada en 
aquest punt, prevista per al 2016.
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Els treballs de soterrament de la línia d’FGC al barri 
de Gràcia de Sabadell, previstos en el projecte de per-
llongament dels FGC a la ciutat, es troben actualment 
en execució.

En concret, el projecte preveu el soterrament del tram 
de vies comprès entre Sabadell Estació i el carrer So-
barber.

L’acabament d’aquesta actuació està previst per finals 
de 2015.

La circulació de trens entre les estacions de Sabadell 
Estació i Sabadell Rambla, d’acord amb la programa-
ció aportada per Infraestructures de Catalunya en data 
20 de juny de 2013, va estar interrompuda fins que es 
va reprendre el servei el 12 de setembre de 2013.

Durant aquesta interrupció es va posar en funciona-
ment un servei d’autobús substitutori que cobria el tra-
jecte afectat.

Les freqüències mínimes del servei substitutori per 
carretera coincidien amb les freqüències del servei 
ferroviari i va comptar amb el nombre d’autobusos ne-
cessari per tal de cobrir tota la demanda prevista per 
FGC en el tram afectat.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que estarà en funcionament 
el traçat provisional de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat entre Sabadell-Estació i Sabadell-
Rambla
Tram. 314-08186/10

Resposta del Govern
Reg. 40270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08185/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08185/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08185/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 40271 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08189/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el seguiment del calendari previst de les obres de 
perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat a Sa-
badell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Els treballs de perllongament de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya a Sabadell s’estan duent a terme 
d’acord amb el calendari previst en el marc del pla de 
finançament que permet continuar les obres.

Barcelona, 15 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
la Presidència té en propietat a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 314-08733/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08733/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els immobles que el Departament de la Presidència té 
en propietat a les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

Jordi Roca Mas

Alicia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aques-
ta pregunta es respon conjuntament amb les pregun-
tes escrites amb número de tramitació 314-08734/10 
a 314-08756/10, ambdues incloses, amb la informació 
següent:

Les dades que se sol·liciten són consultables al portal 
de transparència de la Generalitat, a l’enllaç següent:

http://transparencia.gencat.cat/informacio_catalunya.
html

A la pestanya Organització i patrimoni es troben les 
bases de dades Inventari de béns immobles de propie-
tat i Relació d’immobles de lloguer.

Barcelona, 11 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals té en 
propietat a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08734/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Economia i Coneixement té en propietat a 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-08735/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Ensenyament té en propietat a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 314-08736/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Salut té en propietat a les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-08737/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Interior té en propietat a les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-08738/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

http://transparencia.gencat.cat/informacio_catalunya.html
http://transparencia.gencat.cat/informacio_catalunya.html
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat té en propietat a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08739/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Cultura té en propietat a les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-08740/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural té en propietat a les co-
marques de Tarragona
Tram. 314-08741/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Benestar Social i Família té en propietat a 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-08742/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Empresa i Ocupació té en propietat a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08743/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Justícia té en propietat a les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-08744/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
la Presidència té en lloguer a les comarques 
de Tarragona
Tram. 314-08745/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals té en 
lloguer a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08746/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Economia i Coneixement té en lloguer a 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-08747/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Ensenyament té en lloguer a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 314-08748/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Salut té en lloguer a les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08749/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Interior té en lloguer a les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-08750/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat té en lloguer a les co-
marques de Tarragona
Tram. 314-08751/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Cultura té en lloguer a les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08752/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural té en lloguer a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 314-08753/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament de 
Benestar Social i Família té en lloguer a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08754/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles que el Departament 
d’Empresa i Ocupació té en lloguer a les co-
marques de Tarragona
Tram. 314-08755/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els immobles que el Departament de Justí-
cia té en lloguer a les comarques de Tarragona
Tram. 314-08756/10

Resposta del Govern
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tracte rebut per un pres preventiu 
de nacionalitat marroquina ingressat a la 
presó Model de Barcelona
Tram. 314-09301/10

Resposta del Govern
Reg. 40553 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09301/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el tracte rebut per un pres preventiu de nacionalitat 
marroquina ingressat a la presó Model de Barcelona

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: David Fernàndez i Ramos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
09301/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 15 d’octubre 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un incident ocorregut al centre peni-
tenciari Lledoners al setembre del 2013
Tram. 314-09393/10

Resposta del Govern
Reg. 40554 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09393/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
un incident ocorregut al centre penitenciari Lledoners 
al setembre del 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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-
09393/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 15 d’octubre 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.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les investigacions dels Mossos 
d’Esquadra amb relació a la crema de ban-
deres l’11 de setembre de 2013 i a l’agressió 
que va patir un jove el 12 d’octubre de 2013
Tram. 310-00144/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41222 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

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 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el resultat de les investigacions realitzades 
pels Mossos d’Esquadra envers la crema de banderes 
durant l’11 de setembre i l’agressió que va patir un jove 
que portava una bandera d’Espanya el 12 d’octubre?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la relació amb el Govern de l’Es-
tat en matèria econòmica i financera
Tram. 310-00145/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41223 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregun-

ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el 
Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern envers la relació 
entre la Generalitat i el Govern d’Espanya en matèria 
econòmica i financera?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’increment de les assegurances 
sanitàries privades
Tram. 310-00146/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41381 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Què opina el Govern de l’increment de les assegu-
rances sanitàries privades?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 310-00147/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41382 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quina és la posició del Govern respecte a l’Eurore-
gió Pirineus-Mediterrani?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats en política sanitària
Tram. 310-00148/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41475 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quines són les prioritats del Govern en política sani-
tària per als propers dos mesos?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la manera com les reformes 
legislatives dels governs locals afecten els 
serveis socials municipals
Tram. 310-00149/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41476 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Com afecten als serveis socials municipals les dues  
reformes legislatives en curs en relació als Governs lo-
cals?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’Associació de Municipis per 
la Independència i les actuacions de la de-
legada del Govern de l’Estat amb relació a 
aquesta associació
Tram. 310-00150/10

Anunci
Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41478 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Solé i Ferrando, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’As-
sociació de Municipis per a la Independència i als 
Ajuntaments que en formen part, i les actuacions em-
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preses per la delegada del govern en relació a aquesta 
qüestió?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Jordi Solé i Ferrando
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’Hospital Clínic
Tram. 310-00151/10

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41479 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a 
l’Hospital Clínic?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre una agressió a un ciutadà 
durant una manifestació del 12 d’octubre a 
Barcelona
Tram. 310-00152/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41480 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple que tindrà lloc els propers 23 i 24 
d’octubre de 2013.

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

– Quina és la posició del Govern sobre l’agressió que 
va patir un ciutadà, per part d’un grup de violents or-
ganitzats, amb motiu de la manifestació pacífica i de-
mocràtica que va tenir lloc a Barcelona el passat 12 
d’octubre?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a lluitar con-
tra la pobresa i l’exclusió social
Tram. 310-00153/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 41482 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines actuacions està duent a terme el Govern de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els resultats de l’atenció sanità-
ria pública del primer semestre del 2013
Tram. 310-00154/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 41483 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre els resul-
tats de l’atenció sanitària pública el primer semestre 
de 2013?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques amb relació al ca-
nal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00155/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 41484 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines polítiques està duent a terme pel que fa al ca-
nal Segarra-Garrigues i quins resultats està obtenint?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00085/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40346 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00086/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 41175 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del President de la Generali-
tat de Catalunya en relació a la situació política i social 
actual que viu el país?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00087/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41180 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00088/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41380 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00089/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41474 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00090/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41477 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00091/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 41481 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la interlocutòria que anul·la 
la concessió del tercer grau penitenciari a 
dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat que estaven condemnats
Tram. 311-00802/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 38975 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Com valora el govern la Interlocutòria del Jutjat de 
vigilància penitenciària que ha anul·lat la concessió del 
tercer grau penitenciari als penats Enric Roig i Antoni 
Herce, ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, condemnats a quatre anys i mig de pre-
só i indemnització de 2,7 milions d’euros per danys i 
perjudicis ocasionats a FGC?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la concessió del tercer grau 
penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferro-
carrils de la Generalitat
Tram. 311-00803/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 38976 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 17.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Continua considerant l’H.C. de Justícia que va ser 
correcte concedir el tercer grau penitenciari als penats 
Enric Roig i Antoni Herce, ex-alts càrrecs de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya, condemnats a 
quatre anys i mig de presó i indemnització de 2,7 mi-
lions d’euros per danys i perjudicis ocasionats a FGC., 
després de la Interlocutòria del jutge de vigilància pe-
nitenciària que considera totalment injustificada dita 
concessió?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de destinar una 
partida pressupostària per a organitzar la 
consulta popular sobre la independència de 
Catalunya
Tram. 311-00817/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40873 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

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

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat destinar 
una partida en los presupuestos de la Generalitat para 
el año 2014, dotada de 15 millones de euros, que se 
destinará a adquirir urnas y a la puesta en marcha de 
un sistema de voto electrónico para organizar la con-
sulta popular sobre la independencia de Cataluña en 
2014?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’establir dues 
modalitats de vot en la consulta popular so-
bre la independència de Catalunya
Tram. 311-00818/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40874 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat estable-
cer dos modalidades alternativas de voto en una even-
tual consulta popular sobre la independencia de Cata-
luña en 2014: una presencial (papeletas y urnas) y otra 
mediante voto electrónico?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’encàrrec d’un informe rela-
tiu a les necessitats materials per a organit-
zar la consulta popular sobre la independèn-
cia de Catalunya
Tram. 311-00819/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40875 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

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

– ¿Ha encargado la Consellera de Gobernación, Hono-
rable Sra. Joana Ortega, un informe a la responsable 
del Área de Procesos Electorales y Consultas Popula-
res de la Generalitat, Montserrat Vidal, sobre las nece-
sidades materiales para organizar la consulta popular 
sobre la independencia de Cataluña en 2014?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la normativa legal que em-
para l’ús del vot electrònic en la consulta po-
pular sobre la independència de Catalunya
Tram. 311-00820/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40876 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

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

– ¿Qué normativa legal vigente ampara el uso del voto 
electrónico en una eventual consulta popular sobre la 
independencia de Cataluña en 2014, ya que la legisla-
ción española no contempla el voto electrónico?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el material necessari per a la 
consulta popular sobre la independència de 
Catalunya
Tram. 311-00821/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40877 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

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

¿Cuál es el número previsto de urnas, papeletas, so-
bres, cabinas y demás material necesario para una 

eventual consulta popular sobre la independencia de 
Cataluña en 2014?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de signar un con-
tracte amb una empresa perquè proveeixi 
material per a organitzar la consulta popular 
sobre la independència de Catalunya
Tram. 311-00822/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40878 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

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

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat firmar un 
contrato con la empresa Espal World o cualquier otra 
empresa para que provean de urnas, papeletas, sobres, 
cabinas y demás material necesario para una eventual 
consulta popular sobre la independencia de Cataluña 
en 2014?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de signar un con-
tracte amb una empresa perquè organitzi la 
consulta popular sobre la independència de 
Catalunya
Tram. 311-00823/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40879 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

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

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat firmar un 
contrato con la empresa Scytl o cualquier otra empre-
sa para que organicen una eventual consulta popular 
sobre la independencia de Cataluña en 2014, incluyen-
do todo lo necesario para poder votar de forma elec-
trónica?

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un acord entre l’Institut 
Català de la Salut i les altres comunitats au-
tònomes per a aconseguir una contractació 
de personal més econòmica
Tram. 314-09996/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 39259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Existeix algun tipus de conveni o pacte entre l’ICS i 
la resta de comunitats autònomes que fomentin la con-
tractació més econòmica? És a dir, que part de la segu-
retat social o altres bases de cotització siguin proveï-
des per la comunitat autònoma d’origen i la resta per la 
comunitat autònoma receptora?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions de treball fetes el 2011 
i el 2012
Tram. 314-09997/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 39939 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el nombre d’inspeccions de treball rea-
litzades a Catalunya l’any 2011 i l’any 2012?

– Quina ha estat la recaptació per les inspeccions de 
treball realitzades a Catalunya l’any 2011 i l’any 2012

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una pantalla acústica 
a la carretera C-234 a Gavà
Tram. 314-09998/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 40127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El 10 de novembre de 2010 (DOGC núm. 5762 - 
24/11/2010, pàg. 86029), el Govern de la Generalitat 
va adjudicar a l’empresa Copcisa la construcció d’una 
pantalla sònica a la carretera C-234 al terme de Ga-
và, sobre el pont que salva la via del tern i la carretera 
c-245 (expedient: PTOP_2010_0000000296).

Segons els terminis establerts al plec d’especificacions 
tècniques que regulaven la licitació, les obres d’instal-
lació de la pantalla s’haurien d’haver iniciat el gener 
de 2011.

No obstant això, les obres no es van inciar, i no es co-
neix que s’hagi determinat cap nova data per a l’inici 
d’obres.

– Per quin motiu no es va executar l’obra, si ja estava 
adjudicada? Està previst realitzar l’obra? En cas afir-
matiu, quan està previst executar-la?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballadors de Transports Metro-
politans de Barcelona fora de conveni i els 
nivells professionals i salarials que tenen
Tram. 314-09999/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 40129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Per una qüestió de transparència i pel coneixement  
de les despeses que signifiquen a les arques públiques de  
les empreses que conformen Transports Metropoli-
tans de Barcelona, sol·licitem al Conseller de Territori 
i Sostenibilitat, senyor Santi Vila: 

– Número de nivells professionals i/o salarials exis-
tents entre les persones fora de conveni.

– Persones assignades en cada un d’aquests nivells fo-
ra de conveni.

– Remuneracions de cada un dels nivells fora de con-
veni.

– Prestacions o complements que mantenen les perso-
nes fora de conveni.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del pagament dels conductors 
de Transports Metropolitans de Barcelona 
que van denunciar l’empresa per no haver 
pogut gaudir del temps per a esmorzar
Tram. 314-10000/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 40130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

Per una qüestió de transparència i pel coneixement 
de la despesa que significa a les arques públiques de 
l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona, sol-
licitem al conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor 
Santi Vila: 

– Cost del pagament als conductors i conductores que 
van denunciar no haver pogut gaudir del temps de 
«l’entrepà» del període 21-03-2006 al 05-05-2008.

– Cost del pagament als conductors i conductores que 
NO van denunciar no haver pogut gaudir del temps de 
«l’entrepà» del període 21-03-2006 al 05-05-2008.

– Cost de les despeses totals de l’empresa en relació al 
pagament de bufet d’advocats i recursos interposats.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acte de beatificació organitzat per 
l’Església a Tarragona el 13 d’octubre de 
2013
Tram. 314-10002/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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: 

1.1. Per quins motius varen participar el president de 
la Generalitat i la vicepresidenta del Govern a l’acte 
de beatificació organitzat per l’Església Catòlica el 13 
d’octubre a Tarragona?

1.2. Per què no varen participar el president i la vice-
presidenta també a l’acte organitzat a Tarragona el ma-
teix dia 13 d’octubre en record dels afusellats i repre-
saliats pel franquisme, organitzat per la Coordinadora 
per la Laïcitat i la Dignitat?

1.3. Considera adequat el Govern la seva presència a 
l’acte del 13 d’octubre a Tarragona organitzat per l’Es-
glésia Catòlica quan aquesta encara no ha demanat 
perdó de forma oficial i solemne pel seu suport a la 
dictadura franquista?

1.4. Comparteix el Govern les declaracions del direc-
tor del Memorial Democràtic en el sentit que l’acte del 
13 d’octubre a Tarragona obviava l’assassinat de catò-
lics com Carrasco i Formiguera per part del franquis-
me i no feia menció del paper de l’arquebisbe Vidal i 
Barraquer mort a l’exili per haver criticat el franquis-
me?

1.5. S’ha entrevistat el Govern amb les organitzacions 
cristianes contràries a l’acte de beatificació de Tarra-
gona del 13 d’octubre i amb la Coordinadora per la La-
ïcitat i la Dignitat de la mateixa ciutat?

1.6. Va detectar el Departament d’Interior presència 
directa o intent d’aproximació a l’acte de beatificació 
del 13 d’octubre a Tarragona de grups feixistes que 
havien participat el dia anterior a la manifestació de 
Montjuic a Barcelona?

1.7. Quants diners públics s’han gastat en acondicionar 
l’espai escollit per a la celebració de l’acte de beatifi-
cació?

1.8. L’espai a on va tenir lloc l’acte de beatificació, el 
Complex Educatiu de Tarragona, pertany al Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat, i el va cedir de 
franc? El va llogar?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Jaume Bosch i Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cens de dones que porten nicab i 
burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10003/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 
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– Quina mena de registre/cens de dones que porten ni-
cab i burca està realitzant el cos de Mossos d’Esqua-
dra?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el format dels informes del cens de 
dones que porten nicab i burca que estan 
fent els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10004/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 

– Quin és el format dels informes resultants del cens 
de dones que porten nicab i burca que està realitzant el 
cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la metodologia per a fer el cens de do-
nes que porten nicab i burca dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-10005/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40453 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 

– Quina metodologia s’empra per fer el cens de dones 
que porten nicab i burca que està realitzant el cos de 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la preparació dels mossos d’esquadra 
que estan fent el cens de dones que porten 
nicab i burca
Tram. 314-10006/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40454 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 

– Quina preparació tenen els agents que estan fent 
el cens de dones que porten nicab i burca que està rea-
litzant el cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada a les administra-
cions locals i a la guàrdia urbana sobre el 
cens de dones que porten nicab i burca
Tram. 314-10007/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40455 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 

– Quina informació tenen amb les administracions lo-
cals, els seus serveis socials i la guàrdia urbana sobre 
el cens de dones que porten nicab i burca que està rea-
litzant el cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats obtinguts del cens de do-
nes que porten nicab i burca que estan fent 
els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10008/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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 resultats s’han obtingut fins ara i fins quan es 
preveu que se’n recullin dades del cens de dones que 

porten nicab i burca que està realitzant el cos de Mos-
sos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera de fer les identificacions del 
cens de dones que porten nicab i burca
Tram. 314-10009/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 

– Com s’estan duent a terme les identificacions del cens 
de dones que porten nicab i burca que està realitzant el 
cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a les do-
nes sotmeses a la imposició de portar nicab 
i burca
Tram. 314-10010/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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-



29 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 106

ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– S’està actuant, en els casos ja detectats, en els que les 
dones estiguin sotmeses a qualsevol pressió o imposi-
ció per tal d’obligar-les tapar-se la cara fruit del cens 
de dones que porten nicab i burca que està realitzant el 
cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’elaboració d’algun estudi quantitatiu al-
ternatiu al cens de dones que porten nicab i 
burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10011/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, 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: 

– S’està fent algun estudi quantitatiu alternatiu al cens 
de dones que porten nicab i burca que està realitzant el 
cos de Mossos d’Esquadra que permeti doncs contras-
tar les dades, de les dones musulmanes i l’ús del vel, ja 
sigui aquest integral o no?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització de la consulta popular 
sobre la independència de Catalunya
Tram. 314-10012/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artícu- 
los 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

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

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat destinar 
una partida en los presupuestos de la Generalitat para 
el año 2014, dotada de 15 millones de euros, que se 
destinará a adquirir urnas y a la puesta en marcha de 
un sistema de voto electrónico para organizar la con-
sulta popular sobre la independencia de Cataluña en 
2014?

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat estable-
cer dos modalidades alternativas de voto en una even-
tual consulta popular sobre la independencia de Cata-
luña en 2014: una presencial (papeletas y urnas) y otra 
mediante voto electrónico?

– ¿Ha encargado la consellera de Gobernación, Hono-
rable Sra. Joana Ortega, un informe a la responsable 
del Área de Procesos Electorales y Consultas Popula-
res de la Generalitat, Montserrat Vidal, sobre las nece-
sidades materiales para organizar la consulta popular 
sobre la independencia de Cataluña en 2014?

– ¿Qué normativa legal vigente ampara el uso del voto 
electrónico en una eventual consulta popular sobre la 
independencia de Cataluña en 2014, ya que la legisla-
ción española no contempla el voto electrónico?

– ¿Cuál es el número previsto de urnas, papeletas, 
sobres, cabinas y demás material necesario para una 
eventual consulta popular sobre la independencia de 
Cataluña en 2014?

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat firmar un 
contrato con la empresa Espal World o cualquier otra 
empresa para que provean de urnas, papeletas, sobres, 
cabinas y demás material necesario para una eventual 
consulta popular sobre la independencia de Cataluña 
en 2014?

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat firmar un 
contrato con la empresa Scytl o cualquier otra empre-
sa para que organicen una eventual consulta popular 
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sobre la independencia de Cataluña en 2014, incluyen-
do todo lo necesario para poder votar de forma elec-
trónica?

Palacio del Parlamento, 14 de octubre de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament dels Mossos d’Es-
quadra en la manifestació del 12 d’octubre 
de 2013
Tram. 314-10013/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 40461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin va ser el desplegament dels Mossos d’Esquadra 
durant la manifestació pacífica que va tenir lloc el pas-
sat 12 d’octubre?

– Quina valoració fa el Govern sobre l’agressió que va 
patir un ciutadà que anava a aquesta manifestació per 
part de desenes de violents organitzats?

– Quines mesures van prendre els Mossos d’Esquadra 
per tal d’ajudar aquest ciutadà?

– Quin és l’estat de les investigacions del Departament 
d’Interior al respecte?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cre-
ació de places de llars d’infants
Tram. 314-10014/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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.

El 17 de novembre de 2008 es va signar un Conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bar-
celona per a lla creació de 2.531 noves places d’Escola 
Bressol a la ciutat.

L’esmentat Conveni va exhaurir la seva vigència el 31 
de desembre de 2012.

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

– Quin ha estat el nombre de places d’Escola Bressol 
construïdes i posades en funcionament des de la sig-
natura del Conveni de Col·laboració entre el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament 
de Barcelona fins a 31 de desembre de 2012? Desglos-
sar per anys, nombre de places i la ubicació de les ma-
teixes.

– Com valora el Govern de la Generalitat l’execució 
d’aquest Conveni de Col·laboració?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la creació d’un nou pla amb el mateix objectiu o 
altres actuacions atès que a la ciutat de Barcelona hi 
han mancat, a l’inici del Curs 2013-2014, 5.547 places 
d’Escola Bressol pública?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla Xfocat i l’adjudicació del con-
tracte del nou model de les tecnologies de la 
informació i la comunicació de la Generalitat
Tram. 314-10015/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. L’acord de Govern sobre donar llum verd a l’XFO-
CAT és conseqüència de l’adjudicació a Telefónica de 
les Telecomunicacions en els contractes del nou Model 
TIC de la Generalitat de Catalunya?

2. La Generalitat ha anunciat que l’adjudicatari del 
contracte del nou model TIC, com també en l’anteri-
or contracte conegut com a Xarxa Oberta, haurà de 
proporcionar accés dels operadors de telecomunicaci-
ons al territori.Com pensa verificar, la Generalitat, que 
aquesta part de l’acord es compleix en temps i forma, i 
que l’adjudicatari facilitarà l’accés a altres operadors?

3. La Comissió Europea descriu diverses maneres per-
què els governs puguin col·laborar al desplegament de 
la banda ampla de nova generació, des d’ajudes mo-
netàries, finalistes, en espècie, facilitar el pas a través 
dels dominis públics, i també concessions o crear ope-
radors.

– Per què la Generalitat, d’entre totes aquestes opci-
ons, només practica la de fer adjudicacions? Hi ha pre-
vist implementar alguna altra de les diverses vies re-
comanades?

4. La CE, en el marc de la iniciativa de l’agenda digi-
tal Europea 2020, recull com a «Big Idea» les inici-
atives «Bottom-Up Broadband», que inclouen inicia-
tives Ciutadanes. Té previst el Govern algun tipus de 
col·laboració concreta amb les iniciatives d’aquest ti-
pus que ja existeixen a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les visites a escoles del president de 
la Generalitat del 2012 ençà
Tram. 314-10016/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes escoles ha visitat el M.H. President de la 
Generalitat i quines han estat aquestes, des que ha co-
mençat aquest curs escolar 2013-2014 i fins al 15 d’oc-
tubre de 2013?

– Quantes escoles va visitar el M.H. President de la 
Generalitat i quines van ser des que va començar el 
curs escolar de 2012-2013 i fins al 15 d’octubre de 
2012?

– Quins criteris segueix el M.H. President de la Gene-
ralitat per visitar les escoles del nostre país?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris del finançament publicitari 
de les publicacions Línia 3, Línia Mar i Línia 
Cornellà
Tram. 314-10017/10

Formulació
Núria Parlon Gil, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada, Eva Granados Galiano, 
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 són els criteris i els barems emprats per la 
Generalitat per a finançar publicitàriament les publi-
cacions Línia 3, Línia Mar i Línia Cornellà? Quin és 
el criteri concret pel que fa al número d’exemplars dis-
tribuïts?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Parlon Gil Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos procedents de la Gene-
ralitat de les publicacions Línia 3, Línia Mar i 
Línia Cornellà
Tram. 314-10018/10

Formulació
Núria Parlon Gil, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40934 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

En el cas de les publicacions Línia 3, Línia Mar i Línia 
Cornellà, quins han estat els seus ingressos de diners 
procedents de la Generalitat en el 2012? I fins l’1 de 
setembre de 2013? Es demana el detall per publica-
ció i per subvencions ordinàries, extraordinàries, con-
venis, publicitat i altres formats si s’escau, així com 
l’organisme/s o Departament/s de procedència.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Parlon Gil Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vies per les quals una publicació 
periòdica hagi pogut rebre recursos econò-
mics de la Generalitat
Tram. 314-10019/10

Formulació
Núria Parlon Gil, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40935 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són totes les possibles vies per les quals una 
publicació periòdica va poder ser destinatària de re-
cursos econòmics de la Generalitat de Catalunya? Es 
demana tant les insercions publicitàries tradicionals o 
en altres formats, com les subvencions ordinàries en 
concurrència competitiva, com les subvencions d’es-
tructura o les subvencions extraordinàries de tots els 
Departaments i empreses i institucions públiques de 
la Generalitat.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Parlon Gil Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del CAP Cana-
letes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) del 2010 ençà
Tram. 314-10020/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40936 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de la plantilla al CAP Ca-
neletes de Cerdanyola del Vallès, desglossat per cate-
gories i especialitats, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, 
i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels serveis i de l’activitat 
assistencial del CAP Canaletes, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 
ençà
Tram. 314-10021/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució dels serveis i de l’activi-
tat assistencials al CAP Caneletes de Cerdanyola del 
Vallès, desglossat per tipologies, els anys 2010, 2011, 
2012 i 2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost del CAP Ca-
naletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10022/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40938 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del pressupost assignat al 
CAP Caneletes de Cerdanyola del Vallès, desglossat 
per tipologies, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina 
és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels horaris d’atenció del 
CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10023/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40939 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució dels horaris d’atenció al 
CAP Caneletes de Cerdanyola del Vallès, global i des-
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glossat per serveis, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i 
quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la població de referència 
del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10024/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la població de referèn-
cia (especificant municipi d’origen) del CAP Caneletes 
de Cerdanyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la població atesa al CAP 
Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10025/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la població atesa, des-
glossant per perfils, del CAP Caneletes de Cerdanyola 
del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és 
la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de professionals 
i hores d’atenció domiciliària del CAP Cana-
letes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) del 2010 ençà
Tram. 314-10026/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40942 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de professio-
nals i hores d’atenció domiciliària del CAP Caneletes 
de Cerdanyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps mitjà d’espera per 
a les visites al CAP Canaletes, de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10027/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del temps mig d’espera per 
a visites de metges de família, infermeria, pediatres i 
especialistes al CAP Caneletes de Cerdanyola del Va-
llès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és la pre-
visió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les ràtios de metges i in-
fermers per pacients al CAP Canaletes, de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10028/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina és l’evolució de la ràtio metge/pacients i in-
fermera/pacients al CAP Caneletes de Cerdanyola del 
Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és la 
previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del CAP Fon-
tetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) del 2010 ençà
Tram. 314-10029/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40945 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la plantilla al CAP Fon-
tetes de Cerdanyola del Vallès, desglossat per catego-
ries i especialitats, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i 
quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels serveis i de l’activitat 
assistencial del CAP Fontetes, de Cerdanyo-
la del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10030/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució dels serveis i activitat as-
sistencials al CAP Fontetes de Cerdanyola del Vallès, 
desglossat per tipologies, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost del CAP 
Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10031/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del pressupost assignat al 
CAP Fontetes de Cerdanyola del Vallès, desglossat per 

tipologies, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és 
la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels horaris d’atenció del 
CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10032/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució dels horaris d’atenció al 
CAP Fontetes de Cerdanyola del Vallès, global i des-
glossat per serveis, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i 
quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la població de referència 
del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10033/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la població de referèn-
cia (especificant municipi d’origen) del CAP Fontetes 
de Cerdanyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la població atesa al CAP 
Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10034/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la població atesa, des-
glossant per perfils, del CAP Fontetes de Cerdanyola 

del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és 
la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de professionals 
i hores d’atenció domiciliària del CAP Fon-
tetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) del 2010 ençà
Tram. 314-10035/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de professio-
nals i hores d’atenció domiciliària del CAP Fontetes 
de Cerdanyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps mitjà d’espera per 
a les visites al CAP Fontetes, de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10036/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del temps mig d’espera per 
a visites de metges de família, infermeria, pediatres i 
especialistes al CAP Fontetes de Cerdanyola del Va-
llès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és la pre-
visió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les ràtios de metges i in-
fermers per pacients al CAP Canaletes, de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10037/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina és l’evolució de la ràtio metge/pacients i in-
fermera/pacients al CAP Fontetes de Cerdanyola del 
Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és la 
previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del CAP Ser-
raparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10038/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la plantilla al CAP Serra- 
parera de Cerdanyola del Vallès, desglossat per cate-
gories i especialitats, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, 
i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels serveis i de l’activitat 
assistencial del CAP Serraparera, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 
ençà
Tram. 314-10039/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució dels serveis i activitat as-
sistencials al CAP C Serraparera de Cerdanyola del 
Vallès, desglossat per tipologies, els anys 2010, 2011, 
2012 i 2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost del CAP Ser-
raparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10040/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del pressupost assignat al 
CAP Serraparera de Cerdanyola del Vallès, desglossat 
per tipologies, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina 
és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels horaris d’atenció del 
CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10041/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució dels horaris d’atenció al 
CAP Serraparera de Cerdanyola del Vallès, global 
i desglossat per serveis, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la població de referència 
del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10042/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la població de referència 
(especificant municipi d’origen) del CAP Serraparera 
de Cerdanyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la població atesa al CAP 
Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10043/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40959 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la població atesa, des-
glossant per perfils, del CAP Serraparera de Cerda-

nyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i 
quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de professionals 
i hores d’atenció domiciliària del CAP Serra-
parera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10044/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de professio-
nals i hores d’atenció domiciliària del CAP Serrapare-
ra de Cerdanyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 
i 2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps mitjà d’espera per 
a les visites al CAP Serraparera, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 
ençà
Tram. 314-10045/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del temps mig d’espera per 
a visites de metges de família, infermeria, pediatres 
i especialistes al CAP Serraparera de Cerdanyola del 
Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és la 
previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les ràtios de metges i in-
fermers per pacients al CAP Serraparera, de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10046/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40962 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina és l’evolució de la ràtio metge/pacients i infer-
mera/pacients al CAP Serraparera de Cerdanyola del 
Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és la 
previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del CAP La 
Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10047/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la plantilla al CAP La 
Farigola de Cerdanyola del Vallès, desglossat per cate-
gories i especialitats, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, 
i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels serveis i de l’activitat 
assistencial del CAP La Farigola, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 
ençà
Tram. 314-10048/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució dels serveis i activitat assis-
tencials al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès, 
desglossat per tipologies, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost del CAP La 
Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10049/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del pressupost assignat al 
CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès, desglossat 
per tipologies, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina 
és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels horaris d’atenció del 
CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10050/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució dels horaris d’atenció al 
CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès, global i 
desglossat per serveis, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la població de referència 
del CAP La Farigola, de Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10051/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la població de referència 
(especificant municipi d’origen) del CAP La Farigola 
de Cerdanyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la població atesa al CAP 
La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2010 ençà
Tram. 314-10052/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució de la població atesa, des-
glossant per perfils, del CAP La Farigola de Cerda-

nyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i 
quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de professionals 
i hores d’atenció domiciliària del CAP La Fa-
rigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) del 2010 ençà
Tram. 314-10053/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de professio-
nals i hores d’atenció domiciliària del CAP La Farigo-
la de Cerdanyola del Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 
i 2013, i quina és la previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps mitjà d’espera per 
a les visites al CAP La Farigola, de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 
ençà
Tram. 314-10054/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina ha estat l’evolució del temps mig d’espera per 
a visites de metges de família, infermeria, pediatres 
i especialistes al CAP La Farigola de Cerdanyola del 
Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és la 
previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les ràtios de metges i in-
fermeres per pacients al CAP La Farigola, de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10055/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada 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: 

– Quina és l’evolució de la ràtio metge/pacients i infer-
mera/pacients al CAP La Farigola de Cerdanyola del 
Vallès, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i quina és la 
previsió pel 2014?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Marina Geli i Fàbrega
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a establir els horaris 
d’atenció mèdica primària en zones sensi-
bles per l’envelliment i la dispersió de la po-
blació
Tram. 314-10056/10

Formulació
Àngel Ros i Domingo, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Àngel Ros i Domingo, diputat, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els criteris socials i tècnics en els que es 
basa el Govern a l’hora d’establir els horaris de presta-
ció d’atenció mèdica primària en zones sensibles, per 
l’envelliment i la dispersió de la població, com són el 
barri de Magraners de Lleida o municipis com el de 
les Avellanes i Santa Linya?

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2013 

Àngel Ros i Domingo Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a mantenir les líni-
es de P3 de l’Escola Els Aigüerols, de San-
ta Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), 
i de les escoles concertades d’aquesta po-
blació
Tram. 314-10057/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Mont-
serrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern respecte al man-
teniment de les línies de P3 de l’escola els Aigüerols 
de Santa Perpètua de Mogoda?

– Quin és el capteniment del Govern respecte de man-
tenir les places de P3 a escoles concertades davant les 
públiques al municipi de Santa Perpètua de Mogoda?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada; Montser-
rat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació i l’experiència professional 
del cap de l’Oficina de Relacions Institucio-
nals del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-10058/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina formació i experiència professional avalen el 
nomenament del Cap de l’Oficina de Relacions Institu-
cionals del Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’experiència professional prèvia que 
ha de tenir el cap de Relacions Institucionals 
del Departament
Tram. 314-10059/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera la consellera d’Ensenyament que el càrrec 
de Relacions Institucionals no requereix de cap expe-
riència professional significativa prèvia?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de diverses partides pres-
supostàries del Departament de Benestar i 
Família en data del 30 de setembre de 2013
Tram. 314-10060/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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.

La consellera de Benestar i Família en resposta a la 
pregunta núm 314-03550/10 ens informa que: 

«us informo que en compliment del que estableix l’ar-
ticle 79 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Finan-
ces Públiques de Catalunya, el conseller d’Economia 
i Coneixement tramet al Parlament, a títol informatiu 

i d’estudi per a la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, i fa publicar al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, trimestralment i dintre del trimestre 
següent, l’estat mensual de desenvolupament i d’execu-
ció del pressupost de la Generalitat i de les seves mo-
dificacions.

Cal indicar que al web del Departament d’Economia i 
Coneixement també es pot consultar l’estat d’execució 
mensual dels pressupostos de la Generalitat fins al mes 
de juliol de 2013.»

Donat que aquesta diputada ha comprovat que l’estat 
d’execució mensual al que fa referència no permet ob-
tenir el detall de la informació sol·licitada.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’execució a 30 de setembre de 2013 de 
les partides que es detallen a continuació? Es dema-
na l’import dels crèdits inicials, crèdits definitus, obli-
gacions reconegudes i pagaments efectius partida per 
partida.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

 

Grup Parlamentari Socialista 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 2 

 

 

 
  

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 42 420 4205000

A l'Institut Català d'Assistència i 
Serveis Social s 121

Direcció i administració 
generals

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 42 420 4205000

A l'Institut Català d'Assistència i 
Serveis Social s 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 42 420 4205000

A l'Institut Català d'Assistència i 
Serveis Social s 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 42 420 4205000

A l'Institut Català d'Assistència i 
Serveis Social s 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 43 430 4306010

A l'Institut Català de les Dones 
(ICD) 322 Polítiques de dones

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 44 442 4428500

Al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona 121

Direcció i administració 
generals

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 44 445 4457730 Al Consorci del Barri de la Mina 121

Direcció i administració 
generals

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 44 446 4467505

A la Fundació Privada Campus 
Arnau d'Escala 121

Direcció i administració 
generals

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 44 449 4490001 A universitats públiques 121

Direcció i administració 
generals

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 121

Direcció i administració 
generals

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 46 461 4610008 Al Consorci Badalona Sud 121

Direcció i administració 
generals

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 48 481 4810001 A fundacions 121

Direcció i administració 
generals

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 48 481 4810001 A fundacions 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 BE 1000
Gabinet i SG Benestar 
Social i Família D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense fi de 
lucre i a altres  ens corporatius 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

ExerciciAgrup. Entitat Servei I/D Cap. Art. Conc. Aplicació Denominació de l'aplicació Prog. Denominació del 
programa
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Grup Parlamentari Socialista 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 3 

 

 

 

 

 

 

ExerciciAgrup. Entitat Servei I/D Cap. Art. Conc. Aplicació Denominació de l'aplicació Prog. Denominació del 
programa

2012 BE 1000 Secretaria de Família D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 313 Suport a la família

2012 BE 1000 Secretaria de Família D 4 48 480 4800001 A famílies 313 Suport a la família

2012 BE 1000 Secretaria de Família D 4 48 481 4810001 A fundacions 313 Suport a la família

2012 BE 1000 Secretaria de Família D 4 48 482 4820001
A altres institucions sense fi de 
lucre i a altres  ens corporatius 313 Suport a la família

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 43 430 4306160

A l'Institut Català de l'Acolliment i 
l'Adopció 318

Atenció a la infància i 
l'adolescència

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 44 442 4428500

Al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona 318

Atenció a la infància i 
l'adolescència

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 318

Atenció a la infància i 
l'adolescència

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 48 480 4800011

Prestacions per a joves 
extutelats 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 48 480 4800010

Prestacions per l'acolliment de 
menors tutelats pe r la 
Generalitat 318

Atenció a la infància i 
l'adolescència

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 48 481 4810001 A fundacions 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 48 481 4810001 A fundacions 318

Atenció a la infància i 
l'adolescència

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense fi de 
lucre i a altres  ens corporatius 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 BE 1000
DG Atenció a la Infància i 
Adolescència D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense fi de 
lucre i a altres  ens corporatius 318

Atenció a la infància i 
l'adolescència

 

Grup Parlamentari Socialista 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 4 

 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013  

Eva Granados Galiano  

Diputada del GP SOC   

ExerciciAgrup. Entitat Servei I/D Cap. Art. Conc. Aplicació Denominació de l'aplicació Prog. Denominació del 
programa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 42 420 4205100 Al Servei Català de la Salut 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 441 4410001

A societats mercantils del sector 
públic de la Gen eralitat 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4427150

Al Consorci Sant Gregori, de 
Girona 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4428500

Al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4428500

Al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 449 4490001 A universitats públiques 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 47 470 4700001 A empreses privades 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800001 A famílies 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800002

Prestació econòmica vinculada al 
servei (LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800003

Prestació econòmica per 
cuidador no professional ( 
LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800004

Prestació econòmica 
d'assistència personal (LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800001 A famílies 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800013

Ajuts assistencials a la protecció 
dels cònjuges s upervivents 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800014

Pensions assistencials per 
vellesa i malaltia 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800015

Prestacions per al manteniment 
de les despeses de la llar per a 
determinats col·lectius 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800016

Prestacions compl. per a 
pensionistes de modalitat  no 
contributiva, invalidesa o jubilació 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800017

Prestacions per atendre 
necessitats bàsiques 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a Altebrat
Tram. 314-10061/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a Altebrat?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a l’Alt Maresme i la 
Selva Marítima
Tram. 314-10062/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41058 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a l’Alt Maresme-Selva Marítima?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

 

Grup Parlamentari Socialista 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 4 

 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013  

Eva Granados Galiano  

Diputada del GP SOC   

ExerciciAgrup. Entitat Servei I/D Cap. Art. Conc. Aplicació Denominació de l'aplicació Prog. Denominació del 
programa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 42 420 4205100 Al Servei Català de la Salut 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 441 4410001

A societats mercantils del sector 
públic de la Gen eralitat 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4427150

Al Consorci Sant Gregori, de 
Girona 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4428500

Al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4428500

Al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 449 4490001 A universitats públiques 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 47 470 4700001 A empreses privades 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800001 A famílies 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800002

Prestació econòmica vinculada al 
servei (LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800003

Prestació econòmica per 
cuidador no professional ( 
LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800004

Prestació econòmica 
d'assistència personal (LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800001 A famílies 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800013

Ajuts assistencials a la protecció 
dels cònjuges s upervivents 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800014

Pensions assistencials per 
vellesa i malaltia 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800015

Prestacions per al manteniment 
de les despeses de la llar per a 
determinats col·lectius 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800016

Prestacions compl. per a 
pensionistes de modalitat  no 
contributiva, invalidesa o jubilació 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800017

Prestacions per atendre 
necessitats bàsiques 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa
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2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 42 420 4205100 Al Servei Català de la Salut 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 441 4410001

A societats mercantils del sector 
públic de la Gen eralitat 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4427150

Al Consorci Sant Gregori, de 
Girona 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4428500

Al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 442 4428500

Al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 44 449 4490001 A universitats públiques 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 46 460 4600001 A corporacions locals 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 47 470 4700001 A empreses privades 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800001 A famílies 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800002

Prestació econòmica vinculada al 
servei (LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800003

Prestació econòmica per 
cuidador no professional ( 
LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800004

Prestació econòmica 
d'assistència personal (LAPAD) 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800001 A famílies 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800013

Ajuts assistencials a la protecció 
dels cònjuges s upervivents 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800014

Pensions assistencials per 
vellesa i malaltia 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800015

Prestacions per al manteniment 
de les despeses de la llar per a 
determinats col·lectius 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800016

Prestacions compl. per a 
pensionistes de modalitat  no 
contributiva, invalidesa o jubilació 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 480 4800017

Prestacions per atendre 
necessitats bàsiques 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 481 4810001 A fundacions 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 315

Promoció de l'autonomia 
personal

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 316

Atenció a les persones 
amb discapacitats

2012 5000 5000
Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) D 4 48 482 4820001

A altres institucions sense f i de 
lucre i a altres  ens corporatius 317

Inclusió social i lluita 
contra pobresa
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Baix Empordà
Tram. 314-10063/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41059 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Baix Empordà?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a Osona
Tram. 314-10064/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a Osona?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a la Cerdanya
Tram. 314-10065/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a la Cerdanya?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a l’Alt Penedès
Tram. 314-10066/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a l’Alt Penedès?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Garraf
Tram. 314-10067/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Garraf?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Maresme
Tram. 314-10068/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Maresme?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Barcelonès Nord
Tram. 314-10069/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Barcelonès Nord?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Montsià
Tram. 314-10070/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Montsià?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a l’Alt Urgell
Tram. 314-10071/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a l’Alt Urgell?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Pallars Jussà i el 
Pallars Sobirà
Tram. 314-10072/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Pallars Jussà-Pallars Sobirà?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a l’Alt Camp i la 
Conca de Barberà
Tram. 314-10073/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a l’Alt Camp i la Conca de Bar-
berà?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Baix Camp
Tram. 314-10074/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Baix Camp?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Baix Ebre
Tram. 314-10075/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Baix Ebre?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Gironès, el Pla 
de l’Estany i la Selva Interior
Tram. 314-10076/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Gironès - Pla de l’Estany - Sel-
va Interior?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a l’Alt Empordà
Tram. 314-10077/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a l’Alt Empordà?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a la Garrotxa
Tram. 314-10078/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a la Garrotxa?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Ripollès
Tram. 314-10079/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Ripollès?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Bages i el Sol-
sonès
Tram. 314-10080/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Bages-Solsonès?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Berguedà
Tram. 314-10081/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Berguedà?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Baix Montseny
Tram. 314-10082/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Baix Montseny?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 a Granollers
Tram. 314-10083/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 a Granollers?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Baix Vallès
Tram. 314-10084/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Baix Vallès?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa del Departa-
ment de Salut per al 2013 al Vallès Occiden-
tal Oest
Tram. 314-10085/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 l’assignació capitativa del Departament de 
Salut per l’any 2013 al Vallès Occidental Oest?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retirada d’un professor de l’Institut 
Sabadell (Vallès Occidental) després d’haver 
estat nomenat
Tram. 314-10086/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Per quins motius el Departament d’Ensenyament, a 
través dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, 
va decidir, un cop el curs escolar 2013-2014 ja havia 
començat i amb els nomenaments fets, retirar un pro-
fessor a mitja jornada de la plantilla de l’INS Saba-
dell?
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2) Considera el Departament que aquesta decisió uni-
lateral pot tenir afectacions al normal funcionament 
d’aquest centre de secundària?

3) Considera el Departament que aquesta supressió de 
mitja jornada lesiona els interessos dels i les alumnes 
de l’INS Sabadell? De quina manera?

4) Quants altres «desnomenaments» ha realitzat el De-
partament d’Ensenyament, en aquests o en altres Ser-
veis Territorials, amb el curs escolar ja iniciat?

5) En quina situació laboral es troba ara aquest pro-
fessor/a «des-nomenat»?

6) Pensa el Departament que aquest fet pot haver in-
corregut en una falta de transparència i alteració del 
nombre d’ordre previst als nomenaments d’interins i 
substituts?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura i la posada en funcionament 
del Centre Mare Terra de Santa Eulàlia de 
Ronçana (Vallès Oriental)
Tram. 314-10087/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Segons resolució del 25 de juliol de 2013, ha estat 
aprovat el projecte de centre Mare Terra a Sant Eulàlia 
de Ronçana, per això interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– En quina situació es troba l’autorització d’obertura 
i funcionament del centre Mare Terra a Santa Eulàlia 
de Ronçana?

– Ha presentat el titular del centre la documentació re-
ferent al dret d’utilització dels locals afectats? Quin ti-
pus de documentació ha presentat?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vaga dels treballadors de Panrico 
i els incidents del 14 d’octubre de 2013 a la 
fàbrica, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-10088/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

Els treballadors de l’empresa Panrico de la factoria de 
Santa Perpètua de la Mogoda han acordat declarar-se 
en vaga indefinida, com a mesura de pressió davant 
l’empresa que ha anunciat 1.914 acomiadaments, exi-
geix rebaixes de sou d’entre el 15 i el 40% i per reivin-
dicar el cobrament dels seus salaris que no han estat 
abonats.

El dilluns 14 d’octubre el comitè de vaga i desenes de 
treballadors estaven a les portes de fàbrica a fi d’exer-
cir les tasques que l’ordenament jurídic reconeix als 
sindicats i comitès de vaga en l’exercici del dret fona-
mental a la vaga.

1. L’empresa va requerir al cos de Mossos d’Esquadra 
que intervingués?

2. Quines van ser les tasques de mediació de la policia 
dels Mossos d’Esquadra?

3. Quins incidents hi havia que justifiqués la càrrega 
dels Mossos d’Esquadra davant treballadors en una 
actitud totalment pacífica a les portes de la planta de 
Panrico a Santa Perpètua de la Mogoda, com pot com-
provar-se en les imatges gràfiques i de vídeo?

4. Quin va ser el dispositiu de la policia dels Mossos 
d’Esquadra?

5. Quins eren els objectius de la càrrega policial?

6. L’empresa Panrico va finalment indicar als respon-
sables del dispositiu del cos de Mossos d’Esquadra 
que no tenia intenció d’entrar a la fàbrica de Santa Per-
pètua de la Mogoda?

7. Quina opinió li mereix al conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya l’actuació del cos de Mos-
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sos d’Esquadra carregant contra els treballadors? Creu 
que aquesta actuació és desproporcionada i contravé 
l’exigència de desescalament davant una vaga que en 
tot moment era pacífica?

8. Creu el conseller d’Interior que de l’actuació del cos 
de Mossos d’Esquadra es pot desprendre que atès que 
no hi havia cap situació que menystingués l’ordre pú-
blic, aquesta pot ser interpretada com una «actuació 
de part» a favor de l’empresa en el conflicte que tenen 
amb els sindicats i treballadors de la planta de Panrico 
a Santa Perpètua de la Mogoda?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’expedients informatius o 
sancionadors als bombers que es van soli-
daritzar amb les famílies del bloc de Salt (Gi-
ronès)que havia d’ésser desallotjat
Tram. 314-10089/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

El passat dimecres 16 d’octubre estava previst el desa-
llotjament de les 14 famílies que viuen al Bloc de Salt 
(22 adults i 23 menors). Diversos representants sindi-
cals del cos de Bombers de la Generalitat de Catalu-
nya van manifestar la seva voluntat de donar suport a 
la crida que l’Obra Social de la Plataforma d’Afectat 
per les Hipoteques (PAH) avui fet i que 38 diputats i 
diputades del Parlament de Catalunya van signar amb 
la finalitat d’aturar l’esmentat desnonament.

1. Des de la Conselleria d’Interior es va emetre alguna 
instrucció, escrita o verbal, als representants sindicals 
conforme si acudien a la concentració davant del bloc 
ocupat de Salt amb el casc i jaqueta del cos de Bom-
bers podrien ser sancionats?

2. Té previst la Conselleria d’Interior obrir algun ex-
pedient informatiu, sancionador contra els bombers 
que van anar a solidaritzar-se amb les famílies del 
Bloc de Salt?

3. En ocasions anteriors on membres del cos de bom-
bers han expressat reivindicacions amb el casc i/o ja-
quetes corporatives o en els vehicles, com va succeir a 
la cadena humana del passat 11 de setembre, l’anome-
nada Via Catalana, la Conselleria d’Interior ha obert 
algun expedient informatiu o sancionador?

4. En quins casos en els darrers 3 anys la Conselleria 
d’Interior ha obert algun expedient informatiu o san-
cionador per utilització del casc, jaquetes o altres ma-
terials per expressar reivindicacions socials, sindicals 
o nacionals?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’extinció d’un incendi a Calaf (Anoia) 
el 29 de setembre de 2013
Tram. 314-10090/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

El passat 29 de setembre el parc de Bombers de Ca-
laf va romandre tancat per manca de personal, fet que 
totes les urgències d’extinció d’incendis es van ha-
ver d’atendre des del Parc de Bombers de Manresa. 
Aquest mateix dia es va declarar un incendi al carrer 
Sant Jaume, 47 de Calaf.

1. Quan temps va trigar el camió del cos de Bombers 
fins l’esmentat incendi?

2. Quin hauria estat el temps de resposta en el cas que 
el parc de bombers de Calaf no hagués estat tancat?
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3. Per quins motius estava tancat el parc de bombers 
de Calaf?

4. Quin és el temps màxim en el qual el cos de Bom-
bers ha de respondre a un incendi en una àrea urbana? 
És va complir aquest protocol d’intervenció?

5. Quines van ser les conseqüències materials de l’in-
cendi? Quines podien haver-se evitat amb una inter-
venció conforme als protocols establers?

6. Creu el Departament d’Interior que les retallades 
pressupostàries han afectat al tancament d’aquest Parc 
de Bombers de la comarca de l’Anoia i que dona servei 
a tota l’Alta Segarra?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals hi ha la possi-
bilitat de dissoldre l’Institut Geològic de Ca-
talunya
Tram. 314-10091/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 són les raons per les que el Govern es plan-
teja la possibilitat de dissolució de l’Institut Geològic 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les duplicitats que podrien justificar la 
integració de l’Institut Cartogràfic de Catalu-
nya amb l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 314-10092/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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.

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

– Creu el Govern que hi ha duplicitats, i quines, que 
puguin justificar la possibilitat d’integració de l’Ins-
titut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi que suposaria la dissolució de 
l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 314-10093/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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.

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

– Quins són els estalvis que el Govern considera que 
es podrien obtenir de la possible dissolució de l’Insti-
tut Geològic de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de modificar la Llei 19/2005, 
sobre les funcions del servei de l’Institut Ge-
ològic de Catalunya
Tram. 314-10094/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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: 

– Té previst el Govern iniciar el tràmit de modificació 
de la llei 19/2005 que defineix les funcions del servei 
de l’Institut Geològic de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei que presta l’Institut Geològic 
de Catalunya
Tram. 314-10095/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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: 

– Com valora el Govern el servei que presta l’Institut 
Geològic de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat de disposar de l’Institut 
Geològic de Catalunya
Tram. 314-10096/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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: 

– Considera adequat el Govern, per tal de tenir un co-
neixement acurat del sòl i del subsòl per a la seva apli-
cació en l’obra pública, en la política territorial, en la 
avaluació dels riscos geològics i l’elaboració de la car-
tografia temàtica, disposar de l’Institut Geològic de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes mèdiques i de 
les altes quirúrgiques del primer semestre 
del 2003 ençà
Tram. 314-10097/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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’evolució de les altes mèdiques i de 
les altes quirúrgiques en el primer semestre des del 
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2003 fins 2013, indicant el total de Catalunya, per re-
gions sanitàries i per centres?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la cirurgia major ambula-
tòria del primer semestre del 2003 ençà
Tram. 314-10098/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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’evolució de la cirurgia major ambu-
latòria en el primer semestre des del 2003 fins 2013, 
indicant el total de Catalunya, per regions sanitàries i 
per centres?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les interrupcions volun-
tàries de l’embaràs i de la taxa per mil de 
dones en edat fèrtil del primer semestre del 
2003 ençà
Tram. 314-10099/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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’evolució dels IVE, diferenciant qui-
rúrgics i farmacològics, i de la taxa per 1.000 dones en 
edat fèrtil, del primer semestre des de 2003 fins 2013, 
indicant el total per Catalunya, per regions sanitàries i 
per centres, amb el detall de supòsits i edats.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la caiguda de l’activació 
dels recursos del transport sanitari urgent i 
l’activitat del primer semestre del 2003 ençà
Tram. 314-10100/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 motius que considera el Departament 
de Salut per la caiguda de 5.37% de l’activació dels re-
cursos de del transport sanitari urgent, i quina ha estat 
l’activitat del primer semestre de cadascun dels anys 
del període 2003-2013?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla de xoc per al millorament de 
l’activitat i la disminució de les llistes d’es-
pera de la cirurgia cardíaca
Tram. 314-10101/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 pla de xoc per la millora de l’activitat i la 
disminució de les llistes d’espera de la cirurgia cardí-
aca, indicant accions per centres i hospitals pel 2013 i 
el 2014?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost addicional per als municipis 
de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà del 
canvi d’emplaçament de l’abocador de resi-
dus i les propostes de suport econòmic als 
ajuntaments
Tram. 314-10102/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el cost addicional pels municipis de la Selva, 
Gironès i el Baix Empordà del canvi d’abocador de re-
sidus de Solius a Lloret i quines són les propostes del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’Agèn-
cia Catalana de Residus per donar suport econòmic als 
Ajuntaments?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions decidides per a les car-
reteres N-141e i C-63
Tram. 314-10103/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quines són les inversions decidides pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat a la carretera N-141e i C-63, 
anomenada de la vergonya?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes integrals per a les carre-
teres N-141e i C-63 per al període 2014-2017
Tram. 314-10104/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quins són els projectes integrals per la carretera  
N-141e i C-63 pel període 2014-2017, en quina da-
ta s’han elaborat i amb quin cost i quines previsions 
d’execució en trams?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al tram entre Bescanó i An-
glès de les carreteres N-141e i C-63
Tram. 314-10105/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– La inversió de 1,7 milions d’euros decidida per la 
Generalitat a la carretera de la vergonya en el tram 

Bescanó-Anglès forma part de l’actuació global per 
trams a la carretera N-141e i C-63?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a les car-
reteres N-141e i C-63 del 2000 ençà
Tram. 314-10106/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quina és l’evolució de la sinistralitat de la carretera 
N-141e i C-63, en nombre d’accidents i mortalitat, en 
el període 2000-2013?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària per als con-
certs educatius el 2014
Tram. 314-10107/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Tiene previsto el Govern reducir la dotación pre-
supuestaria destinada a los conciertos educativos en 
el próximo presupuesto de 2014? En caso afirmativo, 
¿Cuál será la reducción prevista para los conciertos 
educativos?

– ¿El Govern ha transmitido a los colegios que actual-
mente tiene vigentes el concierto educativo la reduc-
ción prevista para el año 2014 en la dotación presupu-
estaria para los conciertos?

– ¿Cómo afectará la reducción presupuestaria prevista 
para 2014 en el mantenimiento de los conciertos edu-
cativos vigentes en el actual curso escolar en los que 
se mantengan las mismas condiciones en las que se 
han concedido el concierto?

Palacio del Parlamento, 16 de octubre de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suspensió dels concerts educatius 
amb els col·legis privats que fan educació di-
ferenciada
Tram. 314-10108/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿El Govern está barajando la posibilidad de suspen-
der en el próximo curso escolar los conciertos educa-
tivos vigentes con los colegios privados que realizan 
educación diferenciada en los que se mantengan las 
mismas condiciones en las que se han concedido el 
concierto?

– ¿La reducción presupuestaria en la dotación de los 
conciertos educativos en los próximos presupuestos de  
2014 puede afectar a la vigencia de los conciertos sus-
critos con colegios privados que realizan educación 
diferenciada en los que se mantengan las mismas con-
diciones en las que se han concedido el concierto? en 

caso afirmativo, ¿cómo puede verse afectados estos 
concierto educativos con la reducción presupuestaria?

Palacio del Parlamento, 16 de octubre de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les fuites del col·lector de salmorres 
d’Esparraguera (Baix Llobregat)
Tram. 314-10109/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Té el govern coneixement de les fuites en l’actual 
instal·lació del col·lector de les salmorres situat al ter-
me municipal d’Esparraguera (Baix Llobregat)?

– Des de quina data té coneixement de les fuites al 
col·lector de les salmorres al municipi d’Esparrague-
ra que està provocant danys i el deteriorament del riu 
Llobregat?

– Quines accions ha dut a terme el govern per donar 
solució a les fuites que es donen al col·lector de les sal-
morres al terme municipal d’Esparraguera?

– Ha valorat el govern els danys que en el riu Llobregat 
estan generants les fuites del col·lector de les salmorres 
d’Esparraguera? Quins danys s’està generant?

– Quines mesures ha adoptat el govern per a reduir 
l’impacte i els danys que la fuita del col·lector de les 
salmorres d’Esparraguera està produint al riu Llobre-
gat?

– El govern s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament 
d’Esparraguera per treballar conjuntament en la recer-
ca d’una solució en les fuites del col·lector de salmor-
res d’aquest municipi? En cas afirmatiu, quines gesti-
ons s’han desenvolupat en aquest sentit?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC



29 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175

3.27.10. TRAMITACIONS EN CURS 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents del 18 d’octubre de 2013 
a la fàbrica de Panrico, a Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-10110/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

La matinada del divendres 18 d’octubre el cos de Mos-
sos d’Esquadra ha fet una càrrega contra els treba-
lladors de la fàbrica de Panrico a Santa Perpètua de 
Mogoda, els quals estan des del dilluns 14 en vaga in-
definida, com a mesura de pressió davant l’empresa 
que ha anunciat 1914 acomiadaments, exigeix rebai-
xes de sou d’entre el 15 i el 40% i per reivindicar el 
cobrament dels seus salaris que no han estat abonats.

1. Li consta al Departament d’Interior que els agents 
encarregats de fer mediació amb el Comitè de Vaga 
de Panrico, havien assegurat el dia anterior que no hi 
hauria cap càrrega policial ni dijous, ni divendres?

2. Quines han estat les converses prèvies a la càrrega 
policial de la matinada de divendres entre el cos de 
Mossos d’Esquadra i el Comitè de vaga?

3. Per quins motius el cos de Mossos d’Esquadra va 
decidir efectuar una càrrega contra els treballadors 
concentrats a les portes de l’empresa Panrico?

4. Quins elements d’ordre públic estaven en perill i 
que justifiquessin la intervenció policial?

5. Per quina raó no es va fer cap acció mediadora 
abans de l’esmentada carregar?

6. Quin va ser el dispositiu i nombre d’agents de la Bri-
mo que van participar en l’operatiu policial?

7. Per quina raó els agents de la Brimo van començar a 
carregar amb porres contra els treballadors si aquests 
no van agredir en cap moment als agents?

8. Van ser els treballadors acorralats contra les parets 
de l’empresa, malgrat no havien protagonitzat cap in-
cident?

9. L’actuació policial va impedir els drets constitucio-
nals de vaga i informació, doncs no van permetre als 
conductors dels camions i als directius que anaven 
dins dels camions, informar-los dels motius de la vaga, 
pensa el Departament d’Interior obrir alguna investi-
gació interna sobre aquest dispositiu i el fet que lluny 
de mantenir-se equidistant, actués en favor d’una de 
les parts?

10. Quants treballadors van resultar ferits i quants van 
necessitar assistència mèdica?

11. Per quin motiu un dels agents de la Brigada Mò-
bil dels Mosso d’Esquadra que van actuar no van vo-
ler mostrar el seu número d’identificació policial a 
sol·licitud del president del Comitè d’Empresa de Pan-
rico?

12. Considera el govern que aquesta negativa d’un 
agent atempta contra la normativa interna del cos dels 
Mossos d’Esquadra?

13. Creu el govern que l’actuació dels Mossos va ser 
provocadora donat que la concentració dels i les treba-
lladores era pacífica?

14. Quines responsabilitats davant l’actuació dirimirà 
la Conselleria d’Interior.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

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 
criteri de selecció de les preguntes de parti-
cipació ciutadana del programa «Els Matins» 
de TV3
Tram. 313-00008/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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-
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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: 

– Quin ha estat el criteri i qui decideix les preguntes 
de participació ciutadana dels Matins de TV3?

Palau del Parlament, 21 d’octubre 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 
criteri per a no emetre les declaracions dels 
grups polítics de l’oposició amb relació al 
conflicte institucional en l’acte de Foment 
del Treball
Tram. 313-00009/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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: 

– Quin ha estat el criteri que ha obviat les declaracions 
dels grups polítics de la oposició en les informacions 
sobre el conflicte entre el govern de la Generalitat i el 
de l’Estat a l’entorn de la precedència a l’acte organit-
zat per Foment del Treball.

Palau del Parlament, 21 d’octubre 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 
criteri per a seleccionar Undatia com a pro-
ductora associada de Televisió de Catalunya 
per a fer el programa «Savis»
Tram. 313-00010/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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: 

– Quin ha estat el criteri per seleccionar la producció 
associada de TVC amb la productora Undatia per fer 
el programa d’entrevistes en profunditat del 33 «Sa-
vis». Per què s’ha externalitzat aquest programa?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a difondre l’esport fe-
mení
Tram. 322-00103/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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

– Quines mesures es prenen per ajudar en la difusió de 
l’esport femení?

Palau del Parlament, 21 d’octubre 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 la negociació del conveni
Tram. 322-00104/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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: 

– Quina és la situació actual de la negociació del con-
veni?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre els objectius del plec aprovat per 
a contractar el servei de comercialització, 
promoció i intermediació i venda d’espais 
publicitaris de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00105/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 son els objectius del plec aprovat per la con-
tractació del servei de comercialització, promoció i in-
termediació i venda d’espais publicitaris de Televisió 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’octubre 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 la negociació dels convenis col·lectius 
de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00106/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 
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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 l’estat de les negociacions dels convenis col-
lectius de Catalunya Ràdio i TV de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del punt 1.7 de la reso-
lució sobre l’exercici del dret a decidir apro-
vada en el Ple del debat de política general
Tram. 322-00107/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 ha pres per a donar compliment al 
punt 1.7 de la Resolució sobre l’exercici del dret a de-
cidir aprovada en el Ple del Debat de Política General?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els valors, els principis d’actuació i les 
directrius del nou llibre d’estil de la Corpo-
ració
Tram. 322-00108/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 parlamen-
tari: 

– Quina és el capteniment del president del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals sobre el valors, els principis d’actuació i les di-
rectrius del nou Llibre d’Estil de la CCMA?

Palau del Parlament, 21 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 Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre l’atenció informativa rebuda per la 
presentació d’un llibre d’un imputat en el cas 
Método 3
Tram. 322-00109/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41553 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 
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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: 

– Sobre l’atenció informativa que ha rebut la presenta-
ció d’un llibre per part d’un imputat, i inhabilitat pel 
col·legi d’advocats (Marco, Metodo 3)

Palau del Parlament, 22 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 tractament de la manifestació del 
12 d’octubre
Tram. 322-00110/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41554 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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: 

– Sobre el tractament de la manifestació del 12 d’oc-
tubre.

Palau del Parlament, 22 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 la cobertura informativa de les mani-
festacions del 12 d’octubre a Barcelona
Tram. 322-00111/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41556 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 Comis-
sió.

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

– El passat 12 d’octubre, així com els dies previs i pos-
teriors, els mitjans de la CCMA van realitzar la cober-
tura informativa de les manifestacions convocades a la 
ciutat de Barcelona, amb especial referència a la que 
es va convocar a la Plaça de Catalunya amb la con-
signa Som Catalunya Somos España. Quins criteris es 
van seguir per a realitzar la citada cobertura informa-
tiva i quina valoració en fa de la mateixa?

Palau del Parlament, 22 d’octubre 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 pluralisme als mitjans de la Corpo-
ració
Tram. 322-00112/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– Les darreres setmanes, diverses veus en l’àmbit po-
lític i en mitjans de comunicació d’una determinada 
tendència, s’ha fet especial esment a una suposada 
manca de pluralisme als mitjans de la CCMA. Quina 
valoració en fa de la situació del pluralisme al mitjans 
de la CCMA?

Palau del Parlament, 22 d’octubre 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 contractació d’un servei de co-
mercialització, promoció i intermediació en 
la venda d’espais publicitaris a Televisió de 
Catalunya
Tram. 322-00113/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 Comis-
sió.

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

– El Consell de Govern ha aprovat recentment iniciar 
el procés de contractació d’un servei de comercialit-
zació, promoció i intermediació en la venda d’espais 
publicitaris de TVC. Quines són les causes i, even-
tualment, quins són els beneficis que se’n derivaran 
d’aquesta iniciativa?

Palau del Parlament, 22 d’octubre 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 la fase de negociació dels convenis 
col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de 
Catalunya
Tram. 322-00114/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està el procés de negociació dels Con-
venis col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre 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 eixos bàsics de caràcter organit-
zatiu de la proposta per a la negociació dels 
convenis col·lectius de Catalunya Ràdio i Te-
levisió de Catalunya
Tram. 322-00115/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 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: 

– Quins són els eixos bàsics de caràcter organitzatiu 
de la proposta de la CCMA per a la negociació dels 
Convenis Col·lectius de Catalunya Ràdio i TVC?

Palau del Parlament, 22 d’octubre 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 eixos bàsics de caràcter retributiu 
de la proposta per a la negociació dels con-
venis col·lectius de Catalunya Ràdio i Televi-
sió de Catalunya
Tram. 322-00116/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– Quins són els eixos bàsics de l’àmbit de les retribu-
cions de la proposta de la CCMA per a la negociació 
dels Convenis Col·lectius de Catalunya Ràdio i TVC?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU



29 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175

3.27.10. TRAMITACIONS EN CURS 147

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la presència de la Plataforma pro Seleccions 
Esportives Catalanes i de l’Assemblea Naci-
onal Catalana a la Festa dels Súpers
Tram. 323-00037/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 TVC 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 relació a la presència de la plataforma pro selec-
cions catalanes i de l’Assemblea Nacional Calana, a la 
festa dels súpers.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre les 
iniciatives de presència al territori de Cata-
lunya Ràdio
Tram. 323-00038/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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

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

– El passat divendres El Matí de Catalunya Ràdio es va 
fer des de la Seu d’Urgell. D’altra banda, des del pro-
grama Els Optimistes també estan impulsant aquesta 
temporada una iniciativa especialment lloable d’apro-
ximació al territori. Quina valoració en fa d’aquestes 
iniciatives de presència al territori de Catalunya Ràdio 
i quines previsions té per mantenir-les i, eventualment, 
potenciar-les en el futur?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la Festa dels Súpers
Tram. 323-00039/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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: 

– Aquest cap de setmana s’ha celebrat la Festa dels 
Súpers, una iniciativa de TV3 amb una llarga tradició 
i arrelament entre els nens del nostre país. Quina valo-
ració en fa del seu resultat i quines són les previsions 
de TVC per aquest sector infantil i juvenil de la pobla-
ció de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament d’Interior té en propietat a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08738/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Territori i Sostenibilitat té en propietat a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08739/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Cultura té en propietat a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08740/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té en propietat a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08741/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Benestar Social i Família té en propietat a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08742/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament d’Empresa i Ocupació té en propietat a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08743/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Justícia té en propietat a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08744/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de la Presidència té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08745/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Governació i Relacions Institucionals té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08746/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament d’Economia i Coneixement té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08747/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament d’Ensenyament té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08748/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Salut té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08749/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament d’Interior té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08750/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Territori i Sostenibilitat té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08751/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Cultura té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08752/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08753/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Benestar Social i Família té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08754/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament d’Empresa i Ocupació té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08755/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que el Departament de Justícia té en lloguer a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-08756/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tracte rebut per un pres preventiu de nacionalitat marroquina ingressat a la presó Model de Barcelona
	Tram. 314-09301/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un incident ocorregut al centre penitenciari Lledoners al setembre del 2013
	Tram. 314-09393/10
	Resposta del Govern
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	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
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	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Hospital Clínic
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	Tram. 317-00091/10
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	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la interlocutòria que anul·la la concessió del tercer grau penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat que estaven condemnats
	Tram. 311-00802/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concessió del tercer grau penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 311-00803/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de destinar una partida pressupostària per a organitzar la consulta popular sobre la independència de Catalunya
	Tram. 311-00817/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’establir dues modalitats de vot en la consulta popular sobre la independència de Catalunya
	Tram. 311-00818/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encàrrec d’un informe relatiu a les necessitats materials per a organitzar la consulta popular sobre la independència de Catalunya
	Tram. 311-00819/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal que empara l’ús del vot electrònic en la consulta popular sobre la independència de Catalunya
	Tram. 311-00820/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el material necessari per a la consulta popular sobre la independència de Catalunya
	Tram. 311-00821/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de signar un contracte amb una empresa perquè proveeixi material per a organitzar la consulta popular sobre la independència de Catalunya
	Tram. 311-00822/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de signar un contracte amb una empresa perquè organitzi la consulta popular sobre la independència de Catalunya
	Tram. 311-00823/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un acord entre l’Institut Català de la Salut i les altres comunitats autònomes per a aconseguir una contractació de personal més econòmica
	Tram. 314-09996/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de treball fetes el 2011 i el 2012
	Tram. 314-09997/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’una pantalla acústica a la carretera C-234 a Gavà
	Tram. 314-09998/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona fora de conveni i els nivells professionals i salarials que tenen
	Tram. 314-09999/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del pagament dels conductors de Transports Metropolitans de Barcelona que van denunciar l’empresa per no haver pogut gaudir del temps per a esmorzar
	Tram. 314-10000/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acte de beatificació organitzat per l’Església a Tarragona el 13 d’octubre de 2013
	Tram. 314-10002/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cens de dones que porten nicab i burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-10003/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el format dels informes del cens de dones que porten nicab i burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-10004/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la metodologia per a fer el cens de dones que porten nicab i burca dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-10005/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació dels mossos d’esquadra que estan fent el cens de dones que porten nicab i burca
	Tram. 314-10006/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada a les administracions locals i a la guàrdia urbana sobre el cens de dones que porten nicab i burca
	Tram. 314-10007/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats obtinguts del cens de dones que porten nicab i burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-10008/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de fer les identificacions del cens de dones que porten nicab i burca
	Tram. 314-10009/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació a les dones sotmeses a la imposició de portar nicab i burca
	Tram. 314-10010/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’algun estudi quantitatiu alternatiu al cens de dones que porten nicab i burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-10011/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització de la consulta popular sobre la independència de Catalunya
	Tram. 314-10012/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament dels Mossos d’Esquadra en la manifestació del 12 d’octubre de 2013
	Tram. 314-10013/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a la creació de places de llars d’infants
	Tram. 314-10014/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla Xfocat i l’adjudicació del contracte del nou model de les tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat
	Tram. 314-10015/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites a escoles del president de la Generalitat del 2012 ençà
	Tram. 314-10016/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del finançament publicitari de les publicacions Línia 3, Línia Mar i Línia Cornellà
	Tram. 314-10017/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos procedents de la Generalitat de les publicacions Línia 3, Línia Mar i Línia Cornellà
	Tram. 314-10018/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vies per les quals una publicació periòdica hagi pogut rebre recursos econòmics de la Generalitat
	Tram. 314-10019/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10020/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels serveis i de l’activitat assistencial del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10021/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10022/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels horaris d’atenció del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10023/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la població de referència del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10024/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la població atesa al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10025/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de professionals i hores d’atenció domiciliària del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10026/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del temps mitjà d’espera per a les visites al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10027/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les ràtios de metges i infermers per pacients al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10028/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10029/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels serveis i de l’activitat assistencial del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10030/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10031/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels horaris d’atenció del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10032/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la població de referència del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10033/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la població atesa al CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10034/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de professionals i hores d’atenció domiciliària del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10035/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del temps mitjà d’espera per a les visites al CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10036/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les ràtios de metges i infermers per pacients al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10037/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10038/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels serveis i de l’activitat assistencial del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10039/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10040/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels horaris d’atenció del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10041/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la població de referència del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10042/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la població atesa al CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10043/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de professionals i hores d’atenció domiciliària del CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10044/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del temps mitjà d’espera per a les visites al CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10045/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les ràtios de metges i infermers per pacients al CAP Serraparera, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10046/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla del CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10047/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels serveis i de l’activitat assistencial del CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10048/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost del CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10049/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels horaris d’atenció del CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10050/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la població de referència del CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10051/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la població atesa al CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10052/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de professionals i hores d’atenció domiciliària del CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10053/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del temps mitjà d’espera per a les visites al CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10054/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les ràtios de metges i infermeres per pacients al CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	Tram. 314-10055/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a establir els horaris d’atenció mèdica primària en zones sensibles per l’envelliment i la dispersió de la població
	Tram. 314-10056/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a mantenir les línies de P3 de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), i de les escoles concertades d’aquesta població
	Tram. 314-10057/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació i l’experiència professional del cap de l’Oficina de Relacions Institucionals del Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-10058/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’experiència professional prèvia que ha de tenir el cap de Relacions Institucionals del Departament
	Tram. 314-10059/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de diverses partides pressupostàries del Departament de Benestar i Família en data del 30 de setembre de 2013
	Tram. 314-10060/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 a Altebrat
	Tram. 314-10061/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 a l’Alt Maresme i la Selva Marítima
	Tram. 314-10062/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 al Baix Empordà
	Tram. 314-10063/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 a Osona
	Tram. 314-10064/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 a la Cerdanya
	Tram. 314-10065/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 a l’Alt Penedès
	Tram. 314-10066/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 al Garraf
	Tram. 314-10067/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa del Departament de Salut per al 2013 al Maresme
	Tram. 314-10068/10
	Formulació
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