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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rehabilitació de la fàbrica Llobet, de Calella (Maresme), per a 
emplaçar-hi l’Escola Salicrú
Tram. 314-02995/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament definitiu de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 314-03208/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de nous diagnòstics d’esclerosi múltiple el 2012
Tram. 314-03216/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones diagnosticades d’esclerosi múltiple 
amb medicació hospitalària de dispensació ambulatòria
Tram. 314-03217/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà de diagnòstic d’esclerosi múltiple
Tram. 314-03218/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació de l’assignació pressupostària a cada empre-
sa, centre i sector proveïdor de serveis sanitaris en data del 
30 de maig de 2013
Tram. 314-03220/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits d’hospital disponibles, l’activitat de rehabili-
tació, d’oxigenoteràpia a domicili, i el transport sanitari ur-
gent i programat, al maig del 2010, 2012 i 2013
Tram. 314-03221/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat del Centre de Radioteràpia de Sagessa, a Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-03224/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
horaris de les activitats programades de les sales d’operaci-
ons de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-03509/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la disponibilitat de llits d’aguts, de sociosanitaris i de sales 
d’operacions
Tram. 314-03510/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del tancament de llits i sales d’operacions a l’estiu
Tram. 314-03511/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla de tancament de serveis sanitaris entre el juny i l’octubre 
del 2013
Tram. 314-03512/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions relatives a la construcció de la nova Escola 
Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03630/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase en què està el projecte de construcció de la nova Esco-
la Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03631/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici 
de les obres de construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03632/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària del projecte de construcció de la 
nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03633/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions relatives a la construcció de la nova Escola Paco 
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03634/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase en què està el projecte de construcció de la nova Esco-
la Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03635/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Paco 
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03636/10
Resposta del Govern p. 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intenció de dotar l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de 
Llobregat, de nous mòduls prefabricats
Tram. 314-03637/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària del projecte de construcció de la 
nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03638/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals s’han derivat alumnes de l’escola pública a 
la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07552/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que han estat derivats de l’escola públi-
ca a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07553/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que havien demanat en totes les opcions 
anar a l’escola pública que han estat derivats a la concerta-
da a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07554/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que havien demanat escola pública en 
primera opció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07555/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que havien demanat escola concertada 
en primera opció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07556/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places d’escola pública de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès) per al curs 2013-2014
Tram. 314-07557/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places d’escola pública de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès) per al curs 2013-2014
Tram. 314-07558/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
que han estat derivats de l’escola pública a la concertada a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07559/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals les escoles públiques de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès) no poden acollir alumnes amb ne-
cessitats educatives especials
Tram. 314-07560/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals es volen reduir línies de P3 a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07561/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
solucions per a les famílies que no estan d’acord que les ha-

gin derivat d’una escola pública a una concertada a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07562/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Escola Josep Peñuelos del Rio, a la Jon-
quera (Alt Empordà)
Tram. 314-07643/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a descartar la presentació del projecte de mu-
seïtzació del circ romà de Tarragona als Fons europeus de 
desenvolupament regional 2007-2013
Tram. 314-07848/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a determinar els projectes d’ens locals que pre-
sentarà perquè optin al fons Feder 2007-2013
Tram. 314-07849/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mèrits i les capacitats de l’assessor del Departament d’En-
senyament sobre polítiques educatives comparades
Tram. 314-07850/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions i el cost de l’assessor en matèria de polítiques edu-
catives comparades del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-07867/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’higiene a les comissaries i els vehicles dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-07868/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes de prevenció en centres oberts que desenvolupa 
el Departament de Benestar i Família
Tram. 314-07869/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució de l’import per a invertir en programes de preven-
ció en centres oberts
Tram. 314-07870/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos invertits en serveis terapèutics d’atenció a la infàn-
cia i l’adolescència
Tram. 314-07875/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació de risc que van 
rebre una prestació econòmica mensual el 2011
Tram. 314-07876/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació de risc que van 
rebre una prestació econòmica mensual el 2012
Tram. 314-07877/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes de foment de l’acolliment en família adreçats a 
nuclis específics
Tram. 314-07878/10
Resposta del Govern p. 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos destinats als programes de foment de l’acolliment 
en família adreçats a nuclis específics
Tram. 314-07879/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
codis deontològics de valors i ètica per a generar una cultu-
ra institucional pròpia i transversal
Tram. 314-07881/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla de formació per al personal directiu de la Generalitat
Tram. 314-07882/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model organitzatiu que aplica la Generalitat amb relació a la 
seva administració instrumental
Tram. 314-07883/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els models per a afavorir la transparència, l’accés a la in-
formació i la rendició de comptes de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 314-07884/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’un assessor en polítiques educatives compa-
rades al Departament d’Ensenyament
Tram. 314-07946/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades per 
la Generalitat
Tram. 314-07947/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dones residents a Catalunya que porten burca o un altre ti-
pus de vel integral
Tram. 314-07948/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vídeo institucional del Memorial Democràtic Temps de me-
mòria
Tram. 314-07949/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
viatge del president de la Generalitat al Brasil
Tram. 314-07950/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici d’algun procediment sancionador per manca de co-
municació de les concentracions davant de domicilis de 
diputats promogudes per la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca
Tram. 314-07951/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la gratuïtat del transport escolar per als 
alumnes amb una discapacitat inferior al 60%
Tram. 314-07952/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la gratuïtat del menjador escolar per als 
alumnes amb una discapacitat inferior al 60%
Tram. 314-07953/10
Resposta del Govern p. 31

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència, i sobre diverses aportacions econò-
miques a Barcelona
Tram. 314-07969/10, 314-07984/10, 314-07985/10, 
314-07987/10, 314-08001/10, 314-08002/10, 314-08003/10, 
314-08005/10, 314-08008/10, 314-08009/10, 314-08015/10, 
314-08016/10, 314-08017/10, 314-08018/10, 314-08019/10, 
314-08020/10, 314-08021/10, 314-08023/10, 314-08024/10, 
314-08026/10, 314-08027/10, 314-08028/10, 314-08029/10, 
314-08030/10, 314-08032/10, 314-08035/10, 314-08036/10, 
314-08037/10, 314-08040/10, 314-08041/10, 314-08045/10, 
314-08046/10, 314-08047/10, 314-08048/10, 314-08049/10, 
314-08050/10, 314-08051/10, 314-08053/10, 314-08054/10, 
314-08056/10, 314-08057/10, 314-08059/10, 314-08060/10, 
314-08061/10, 314-08062/10, 314-08064/10, 314-08065/10, 
314-08068/10, 314-08069/10, 314-08072/10, 314-08081/10, 
314-08106/10, 314-08142/10, 314-08155/10, 314-08167/10, 
314-08168/10
Resposta conjunta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Mediter-
rània, de Barcelona
Tram. 314-07989/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van assolir la graduació en edu-
cació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-07990/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 314-07991/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola dels En-
cants, de Barcelona
Tram. 314-07992/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola Bailèn, de Barcelona
Tram. 314-07993/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola La Ma-
quinista, de Barcelona
Tram. 314-07994/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Congrés 
Indians, de Barcelona
Tram. 314-07995/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Can Fa-
bra, de Barcelona
Tram. 314-07996/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres 
educatius de Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-07997/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona del curs 2012-2013
Tram. 314-07998/10
Resposta del Govern p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica en concepte de beques de menja-
dor per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 
2012-2013
Tram. 314-07999/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
Tram. 314-08004/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres escolars que funcionen en barracons a Barcelona i 
el calendari de supressió
Tram. 314-08006/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de formació d’adults a Barcelona
Tram. 314-08007/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres educatius de primària i secundària que es preveu de 
posar en funcionament a Barcelona
Tram. 314-08010/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a 
Barcelona
Tram. 314-08011/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de ti-
tularitat de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-08012/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els equipaments esportius que rebran finançament per a la 
construcció o l’arranjament el 2013, a Barcelona
Tram. 314-08014/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de delictes i faltes produïts a Barcelona durant 
el 2013 que els Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-08088/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esqua-
dra a Barcelona durant el 2013
Tram. 314-08089/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic interposades pels mossos d’esquadra a Bar-
celona durant el 2013
Tram. 314-08090/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-08091/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral a la Sala de Coordinació de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra durant el 2013
Tram. 314-08092/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra per delictes, 
faltes i requeriments judicials a Barcelona el 2013
Tram. 314-08093/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelo-
na el primer semestre del 2013
Tram. 314-08095/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el pri-
mer semestre del 2013
Tram. 314-08096/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tipus d’infraccions, delictes i faltes comesos a Barcelona du-
rant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08097/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per robatori al metro, als Ferrocarrils 
de la Generalitat i als tramvies metropolitans el primer se-
mestre del 2013
Tram. 314-08098/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona
Tram. 314-08100/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra amb la Guàr-
dia Urbana i amb el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-08101/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra dels districtes de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 314-08102/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de 
Barcelona el primer semestre del 2013
Tram. 314-08103/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de targetes T-12 sol·licitades el primer semestre 
del 2013
Tram. 314-08105/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions fermes per excés de velocitat a les rondes de 
Barcelona durant el primer semestre del 2013
Tram. 314-08112/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius que s’han adherit al programa 
Escoles Verdes el primer semestre del 2013
Tram. 314-08127/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els compromisos d’inversions del 2009 ençà i el deute amb 
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proveïdors, centres sanitaris, centres educatius, farmàcies, 
entitats del tercer sector social i ens locals
Tram. 314-08178/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els professors que ha perdut l’escola pública del 2010 ençà
Tram. 314-08181/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la pèrdua de professors a l’escola pública
Tram. 314-08182/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació dels criteris per a establir la plantilla del perso-
nal de neteja a les llars d’infants
Tram. 314-08206/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
anàlisis de la qualitat de l’aire a Tarragona
Tram. 314-08269/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels acords relatius a la integració urbana 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat als barris de Grà-
cia i Can Feu, de Sabadell
Tram. 314-08526/10
Resposta del Govern p. 48

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb diversos ajuntaments
Tram. 314-08536/10 a 314-08595/10
Resposta conjunta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no s’han construït les estacions depura-
dores d’aigües residuals previstes en el Pla de sanejament 
del 2003 al Berguedà
Tram. 314-08630/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de la carretera C-26 entre Solsona i Berga
Tram. 314-08631/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de la carretera de la Pobla de Lillet a Campde-
vànol
Tram. 314-08632/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat del millorament de la carretera de Sant Llorenç 
de Morunys a Berga
Tram. 314-08633/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts atorgats per a la neteja dels llits dels rius i 
les rieres del Berguedà el 2010 i el 2011
Tram. 314-08634/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conversió de la carretera C-16 entre Berga i el túnel del Cadí 
en autovia
Tram. 314-08635/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de la freqüència de pas de trens a la línia 1 de ro-
dalia entre Mataró i Arenys de Mar (Maresme)
Tram. 314-08637/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme arran de la sentència del Tribunal 
Constitucional que estima el conflicte positiu de competèn-
cia contra l’Ordre ARM/1593/2009, relativa a la concessió 
de subvencions per a finalitats d’interès social de caràcter 
mediambiental
Tram. 314-08647/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
fons addicionals que pot administrar arran de la sentència 
del Tribunal Constitucional que estima el conflicte positiu 
de competència contra l’Ordre ARM/1593/2009, relativa a la 
concessió de subvencions per a finalitats d’interès social de 
caràcter mediambiental
Tram. 314-08648/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
repartiment dels fons addicionals que comporta la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional que estima el conflicte positiu 
de competència contra l’Ordre ARM/1593/2009, relativa a la 
concessió de subvencions per a finalitats d’interès social de 
caràcter mediambiental
Tram. 314-08649/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
horaris de les concessionàries del servei de transport de vi-
atgers per carretera a Tarragona
Tram. 314-08651/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de la qualitat del servei de transport de viatgers 
per carretera a Tarragona
Tram. 314-08652/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
explicacions donades a la multinacional BTG Pactual amb 
relació a la situació d’Aigües Ter Llobregat en què inverteix
Tram. 314-08767/10
Resposta del Govern p. 54

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades a les entitats esportives de les 
diverses comarques
Tram. 314-08770/10 a 314-08810/10
Resposta conjunta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels aqüífers i les aigües subterrànies de les dotze zo-
nes declarades vulnerables
Tram. 314-08811/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
millora de la qualitat de les aigües subterrànies des de la pri-
mera sentència de la Unió Europea sobre la contaminació de 
nitrats a Catalunya
Tram. 314-08813/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mapes de luxe impresos per una empresa tailandesa per en-
càrrec de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Tram. 314-08821/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de les mesures fixades en el Pla de qualitat de 
l’aire 2011-2015
Tram. 314-08830/10
Resposta del Govern p. 56



5 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 179

SUMARI 6

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a disminuir la contaminació atmosfèrica de 
l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 314-08831/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis relatius a la contaminació de l’ozó troposfèric
Tram. 314-08832/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
episodis que han superat el llindar d’alerta o el llindar d’infor-
mació a la població de l’ozó troposfèric
Tram. 314-08833/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals només un 17% dels projectes que s’han 
presentat per a optar al Fons europeu de desenvolupament 
regional 2007-2013 han obtingut cofinançament
Tram. 314-08835/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
municipis beneficiats per a optar al Fons europeu de desen-
volupament regional 2007-2013
Tram. 314-08836/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
permís d’activitats de l’empresa TMA als terrenys de l’antiga 
argilera Suceram
Tram. 314-08837/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les substàncies tòxiques trobades a la riera de Llémena, a 
Girona, que afecten la fauna piscícola
Tram. 314-08839/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes del descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils 
de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de 
juliol de 2013
Tram. 314-08844/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a reprendre el servei després del descarrila-
ment d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça 
de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08845/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació donada als usuaris de Ferrocarrils de la Genera-
litat amb relació al descarrilament d’un comboi a la plaça de 
Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08846/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat dels usuaris a llurs destinacions després del descar-
rilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la 
plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08847/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris afectats pel descarrilament d’un comboi 
de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08848/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
procediments per a aclarir el descarrilament d’un comboi 

de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08849/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cos econòmic del descarrilament d’un comboi de Ferrocar-
rils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 
19 de juliol de 2013
Tram. 314-08850/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que es duran a terme perquè no es torni a pro-
duir cap altre descarrilament de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08851/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persona que va donar explicacions arran del descarrilament 
d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de 
Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08852/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de responsabilitats pel descarrilament d’un 
comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalu-
nya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08853/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforç de la informació als usuaris de les línies afectades pel 
descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat 
a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08854/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol d’actuació davant de fets com el descarrilament 
d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat el 19 de juliol 
de 2013
Tram. 314-08855/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’informació als usuaris davant de fets com el des-
carrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat el 
19 de juliol de 2013
Tram. 314-08856/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
responsabilitat que té davant els ciutadans per fets com el 
descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat 
el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08857/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
depuradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme Nord, a Pi-
neda de Mar (Maresme)
Tram. 314-08880/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’opinió del conseller d’Economia i Coneixement 
amb relació al comunicat de l’Ajuntament de Salou sobre les 
inversions a Port Aventura i a BCN World
Tram. 314-08882/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reactivació del Consorci Recreatiu i Turístic
Tram. 314-08883/10
Resposta del Govern p. 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de l’abocador de Santa Maria de Palautordera 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-08890/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’arribada al màxim autoritzat a l’abocador de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-08891/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cota de residus en què es trobava l’abocador de Santa Maria 
de Palautordera (Vallès Oriental) al començament del 2013
Tram. 314-08892/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’autoritzar una ampliació de l’abocador de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-08893/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’Institut Català del Sòl per a incrementar el preu 
del lloguer dels habitatges del carrer de Francesc Moragas, 
121-123, de Santa Coloma de Farners (Selva)
Tram. 314-08894/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Moció 9/X, sobre l’estabilitat pressupostà-
ria i el deute, i sobre el posicionament contrari a la política 
d’austeritat davant la Comissió Europea
Tram. 314-08933/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’impostos ambientals que gravin les activitats més 
contaminants
Tram. 314-08934/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell de fiscalitat relativa al medi ambient en l’entorn eu-
ropeu
Tram. 314-08935/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls d’un pla per a combatre el frau fiscal
Tram. 314-08936/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions genèriques de l’assessor del conseller d’Economia 
i Coneixement
Tram. 314-08943/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment de selecció de l’assessor del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement
Tram. 314-08944/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les tasques fetes per l’assessor del conseller d’Economia i 
Coneixement
Tram. 314-08945/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interacció entre el conseller d’Economia i Coneixement i el 
seu assessor
Tram. 314-08946/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús previst per a la Casa Burés, de Barcelona
Tram. 314-08948/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de contractes a interins de la borsa d’interins de 
serveis penitenciaris entre juny i setembre
Tram. 314-09394/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
respecte a l’antiguitat en la contractació d’interins de la bor-
sa d’interins de serveis penitenciaris entre juny i setembre
Tram. 314-09395/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de contractes a interins de la borsa d’interins de 
serveis penitenciaris el 2013
Tram. 314-09396/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de crear places de personal de serveis penitenciaris 
per al 2014
Tram. 314-09397/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de places de personal de serveis penitenciaris ne-
cessàries per l’obertura de dos centres penitenciaris el 2014
Tram. 314-09398/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de places de serveis penitenciaris que caldrà cobrir 
amb personal interí per l’obertura de dos centres penitenci-
aris el 2014
Tram. 314-09399/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins de serveis penitenciaris contractats du-
rant l’estiu que continuaran treballant
Tram. 314-09400/10
Resposta del Govern p. 70

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. 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
Substanciació p. 70

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
Substanciació p. 70

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana 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
Substanciació p. 70

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre les mesures per a difondre l’es-
port femení
Tram. 322-00103/10
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 71

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
Substanciació p. 72

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
Substanciació p. 72

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
Substanciació p. 72

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
Substanciació p. 72

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
Substanciació p. 72

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
Substanciació p. 72

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
Substanciació p. 73

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
Substanciació p. 73

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
Substanciació p. 73

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la Festa dels Súpers
Tram. 323-00039/10
Substanciació p. 73

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris socials i tècnics per a establir els horaris 
d’atenció mèdica primària en zones sensibles per l’envelli-
ment i la dispersió de la població com el barri dels Mangra-
ners, de Lleida (Segrià), o els municipis de les Avellanes i 
Santa Linya (Noguera)
Tram. 311-00824/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons per les quals hi ha la possibilitat de dis-
soldre l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 311-00825/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la proposta de canvi amb relació a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya
Tram. 311-00827/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les reunions i els acords amb la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona i els departaments de la Generalitat per a supri-
mir l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a ens de 
govern compartit
Tram. 311-00828/10
Anunci p. 74
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’estructura organitzativa de les polítiques de 
seguretat alimentària
Tram. 311-00829/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius dels canvis de l’Institut Català d’Avalu-
acions Mèdiques
Tram. 311-00830/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords amb els membres del Consell Rector de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a la pèrdua 
de la seva autonomia
Tram. 311-00831/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’Hospital Comarcal de Blanes
Tram. 311-00832/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el contracte programa signat amb el Ministeri de 
Foment per a la prestació del servei de rodalia fins al 2015
Tram. 311-00833/10
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pla interautonòmic per a connectar Catalunya 
i l’Aragó mitjançant les línies de tren Barcelona-Casp i Llei-
da-Saragossa
Tram. 311-00834/10
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’execució de les obres pendents de la línia 9 
del metro
Tram. 311-00835/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte del Corredor Mediterrani
Tram. 311-00836/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència d’un pla de millorament i un model de 
planificació per al servei de rodalia
Tram. 311-00837/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els estudis relatius a la idoneïtat d’emplaçar un 
magatzem subterrani de gas a Balsareny (Bages)
Tram. 311-00844/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’encàrrec a l’Institut Geològic de Catalunya d’anà-
lisis sobre la idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani 
de gas a Balsareny (Bages)
Tram. 311-00845/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’emmagatzematge de gas del Pla 
de l’energia i el canvi climàtic 2012-2020
Tram. 311-00846/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la gestió de la informació als usuaris del servei de 
rodalia de Renfe
Tram. 311-00850/10
Anunci p. 79

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
modificacions fetes al projecte de condicionament de la car-
retera C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 314-10111/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis produïts en les finques per a expropiar arran de les 
modificacions del projecte de condicionament de la carrete-
ra C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 314-10112/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis de projecte i de traçat fets a la carretera C-51 al pas 
per Albinyana
Tram. 314-10113/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions d’execució i condicionament d’un tram de la 
carretera C-51 entre els punts quilomètrics 24,300 i 26,800
Tram. 314-10114/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres que es fan entre la rotonda d’entrada a la carretera 
AP-2 i la rotonda que hi ha entre les carreteres C-51 i C-37
Tram. 314-10115/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació del projecte de condicionament de la 
carretera C-51 entre els punts quilomètrics 24,300 i 26,800
Tram. 314-10116/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de condicionar la carretera C-51 entre els punts qui-
lomètrics 0 i 10,100
Tram. 314-10117/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de construir una via alternativa a la carretera C-51 
entre els punts quilomètrics 0 i 10,100
Tram. 314-10118/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la identificació de riscos de bombers voluntaris i ajudants 
d’ofici forestal
Tram. 314-10119/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans aeris de la campanya antiincendis
Tram. 314-10120/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del concurs públic d’adjudicació de llicències de ràdio 
en freqüència modulada
Tram. 314-10121/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de canvi amb relació a l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
Tram. 314-10122/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions i els acords per a suprimir l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya com a ens de govern compartit
Tram. 314-10123/10
Formulació p. 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura organitzativa de les polítiques de seguretat ali-
mentària
Tram. 314-10124/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius dels canvis de l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques
Tram. 314-10125/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords amb els membres del Consell Rector de l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques per a la pèrdua de la seva au-
tonomia
Tram. 314-10126/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de treballadors específics de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya
Tram. 314-10127/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya del 2009 ençà
Tram. 314-10128/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta del Pla director de malalties circulatòries amb rela-
ció a l’aturada cardíaca
Tram. 314-10129/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya amb relació al pla de suport vital bàsic pel que fa 
a l’aturada cardíaca
Tram. 314-10130/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del projecte pilot educatiu de les Terres de l’Ebre 
de consciencia ció i capacitació amb la reanimació cardio-
pulmonar amb desfibril·lador extern au to màtic
Tram. 314-10131/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del programa «Girona, territori cardioprotegit»
Tram. 314-10132/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació de la Declaració 11/2012 del Parlament Europeu 
amb relació a la conscienciació sobre l’aturada cardíaca
Tram. 314-10133/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació dels registres català, estatal i europeu d’aturada 
cardíaca
Tram. 314-10134/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps de demora per a ingressar a planta o per a derivar al 
servei sociosanitari
Tram. 314-10135/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb 

PricewaterhouseCoopers per al disseny i la creació de ma-
nuals de polítiques, procediments i control de risc
Tram. 314-10136/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb 
Deloitte perquè l’assessori en la transformació de l’Institut 
Català de Finances en un banc públic
Tram. 314-10137/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb 
KPMG perquè faci un informe sobre l’impacte pressupostari 
de l’explotació de concessions administratives de gestió im-
mobiliària i d’equipaments
Tram. 314-10138/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Hospital Comarcal de Blanes
Tram. 314-10139/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports pendents de pagament al Consorci Sociosanitari 
d’Igualada
Tram. 314-10140/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de tancament, trasllat o remodelació de diversos 
centres penitenciaris
Tram. 314-10141/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
subministrament d’aliments als menors en situació de vulne-
rabilitat fora de l’horari escolar
Tram. 314-10142/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris d’activitats destinades als menors en 
situació de vulnerabilitat
Tram. 314-10143/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis i els ajuts per al foment d’actuacions de caràcter 
social, cívic i associatiu en l’àmbit de l’educació en el lleure 
per a infants i joves
Tram. 314-10144/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que s’han beneficiat de la Llei de la 
dependència
Tram. 314-10145/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte de lloguer d’una butaca al Gran Teatre del Liceu 
per a la temporada 2013-2014
Tram. 314-10146/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe del Departament d’Interior «L’ús de materials antia-
valots, pilotes de goma en esdeveniments de masses ocor-
reguts en els darrers anys a Catalunya»
Tram. 314-10147/10
Formulació p. 92

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
les beques de menjador dels diversos consells comarcals
Tram. 314-10148/10 a 314-10187/10
Formulació p. 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’actuacions per a incrementar el calat del port 
dels Alfacs
Tram. 314-10188/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per a incrementar el calat del port dels Alfacs
Tram. 314-10189/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels ingressos del sorteig de la Grossa de Cap 
d’Any de la loteria de Catalunya
Tram. 314-10191/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa del pla dels serveis preventius per a aten-
dre els infants i els adolescents en risc i llurs famílies
Tram. 314-10192/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de serveis d’intervenció socioeducativa en família
Tram. 314-10193/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de serveis itinerants d’atenció a infants i adoles-
cents en risc i llurs famílies
Tram. 314-10194/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses perquè els infants i els adolescents acollits 
en centres residencials tornin amb llurs famílies
Tram. 314-10195/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses perquè els infants susceptibles d’ésser aco-
llits en família extensa puguin ésser-ho efectivament
Tram. 314-10196/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena
Tram. 314-10197/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de propostes d’acolliment en família extensa
Tram. 314-10198/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents acollits en família extensa
Tram. 314-10199/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants i adolescents atesos en cases d’infants
Tram. 314-10200/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants que s’han acollit al programa «La meva fa-
mília m’acull»
Tram. 314-10201/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució del programa «Educant en respon-
sabilitat»
Tram. 314-10202/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents susceptibles d’ésser atesos 
en el programa «Educant en responsabilitat»
Tram. 314-10203/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves de l’àmbit de la justícia juvenil que partici-
pen en programes o mesures en benefici de la comunitat
Tram. 314-10204/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres oberts en funcionament a cada comarca
Tram. 314-10205/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants atesos en centres oberts
Tram. 314-10206/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació del protocol per a detectar infants que poden pa-
tir malnutrició
Tram. 314-10207/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i la tipologia de casos de maltractament infantil 
el primer semestre del 2013
Tram. 314-10208/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents amb mares que pateixen vi-
olència masclista que han participat en un grup de treball el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-10209/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts atorgats a famílies en situació de vulnerabili-
tat amb fills a càrrec
Tram. 314-10210/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a identificar i prevenir el ciberassetja-
ment en infants i adolescents
Tram. 314-10211/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides del pressupost de despesa del Departament de Ben-
estar Social i Família que tenen menys obligacions reconegu-
des que el 2012 en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-10212/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’iniciar la construcció de l’Institut de Torrelles de 
Llobregat (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-10213/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de rebre els terrenys per a emplaçar l’Institut de Tor-
relles de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-10214/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent en concepte de beques de menjador al Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 314-10215/10
Formulació p. 102
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres projectades per a l’Escola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-10216/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de rehabilitació i millorament de l’Escola 
Lluís Viñas, de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-10217/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini d’execució de les obres de rehabilitació i millorament 
de l’Escola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-10218/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost de les obres de rehabilitació i millorament de 
l’Escola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-10219/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’atorgar les beques de menjador que no s’han 
pogut cobrir per manca de finançament al Vallès Occidental
Tram. 314-10220/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mort d’un nadó als serveis d’urgències del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) el 17 d’octubre 
de 2013
Tram. 314-10221/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
documentació que s’ha de reclamar als ens locals titulars de 
llars d’infants per a autoritzar la supressió d’un centre de pri-
mer cicle d’educació infantil
Tram. 314-10222/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani de gas a Bal-
sareny (Bages)
Tram. 314-10223/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de la contaminació atmosfèrica en la salut dels 
ciutadans
Tram. 314-10224/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a complir els valors màxims de contaminació 
atmosfèrica permesos per la Unió Europea
Tram. 314-10225/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’aprovació d’un pla per a millorar la qualitat de l’aire
Tram. 314-10226/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a reduir els nivells de contaminació atmosfèrica
Tram. 314-10227/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud d’una moratòria per a assolir els nivells de conta-
minació atmosfèrica permesos per la Unió Europea
Tram. 314-10228/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida destinada al pagament de les expropiacions de 
la carretera C-31 entre la Tallada i Torroella de Fluvià i entre 
Castell - Platja d’Aro i Palamós
Tram. 314-10229/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-10230/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge dels ingressos de la Grossa de Cap d’Any que 
es destinaran a polítiques socials
Tram. 314-10231/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa que s’ha encarregat de fer la campanya publicità-
ria de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-10232/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment de contractació i adjudicació del Centre d’In-
terpretació de les Aus del castell de Concabella
Tram. 314-10233/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’equip redactor i l’import de l’exposició «Els secans de Llei-
da» del Centre d’Interpretació de les Aus del castell de Con-
cabella
Tram. 314-10234/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri per a no incloure Granyena en els plànols de les zones 
delimitades de la Xarxa Natura 2000 de l’exposició del Cen-
tre d’Interpretació de les Aus del castell de Concabella
Tram. 314-10235/10
Formulació p. 108
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rehabilitació de la fàbrica Llobet, de 
Calella (Maresme), per a emplaçar-hi l’Esco-
la Salicrú
Tram. 314-02995/10

Resposta del Govern
Reg. 42367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02995/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la rehabilitació de la fàbrica Llobet, de Calella (Ma-
resme), per a emplaçar-hi l’Escola Salicrú

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Alícia Romero Llano, 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 ha encarregat aquest 
any a Infraestructures.cat la licitació que, un cop adju-
dicada, es procedirà a la redacció del projecte de l’es-
cola de 2 línies del municipi de Calella.

Actualment aquesta escola està ubicada als afores de 
Calella i es pretén ubicar-la a la Fàbrica Llobet, en el 
centre del municipi, que ja està pràcticament rehabi-
litada.

L’execució de l’obra dependrà de les disponibilitats 
pressupostàries del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament definitiu de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-03208/10

Resposta del Govern
Reg. 41713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03208/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’emplaçament definitiu de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

En relació a la definició de l’emplaçament més ido-
ni del nou hospital Dr. Josep Trueta de Girona, s’han 
identificat diverses propostes a partir dels treballs de 
la Comissió encarregada de l’estudi. La presa de la de-
cisió final es farà més endavant, en un marc de dis-
posició pressupostària favorable.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nous diagnòstics d’es-
clerosi múltiple el 2012
Tram. 314-03216/10

Resposta del Govern
Reg. 41714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03216/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nous diagnòstics d’esclerosi múltiple el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-03216/10 i 
314-03218/10 es responen de forma conjunta.

Actualment no és possible oferir aquesta informació 
atès que els casos d’aquesta patologia són atesos en les 
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unitats de neurologia (consultes externes) i el registre 
del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) encara no 
està desenvolupat per recollir aquesta activitat.

D’altra banda, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries de Catalunya, va elaborar amb el Cemcat, l’any 
2012, la Guía de práctica clínica sobre la atención a 
las personas con esclerosis múltiple.

http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/
gpc_esclerosis_multiple_aiaqs2012es_completa.pdf

La guia està dirigida a professionals de la neurologia, 
neurologia pediàtrica, neurorradiologia, infermeria 
neurològica, medicina familiar i comunitària, neu-
rorehabilitació, neuropsicologia, neurofisiologia, far-
màcia, farmacologia clínica i oftalmologia que estan 
implicats en el procés d’atenció a les persones amb es-
clerosi múltiple. També es disposa de material infor-
matiu per a pacients, familiars i cuidadors.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones diagnostica-
des d’esclerosi múltiple amb medicació hos-
pitalària de dispensació ambulatòria
Tram. 314-03217/10

Resposta del Govern
Reg. 41715 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03217/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones diagnosticades d’esclerosi múl-
tiple amb medicació hospitalària de dispensació am-
bulatòria

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, adjunt us trameto 
la informació sobre persones diagnosticades d’esclero-
si múltiple amb medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria a Catalunya.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà de diagnòstic d’escle-
rosi múltiple
Tram. 314-03218/10

Resposta del Govern
Reg. 41714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03216/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació de l’assignació pres-
supostària a cada empresa, centre i sector 
proveïdor de serveis sanitaris en data del 30 
de maig de 2013
Tram. 314-03220/10

Resposta del Govern
Reg. 41716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03220/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la comunicació de l’assignació pressupostària a cada 
empresa, centre i sector proveïdor de serveis sanitaris 
en data del 30 de maig de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El director del Servei Català de la Salut va informar 
de la situació respecte a l’assignació de l’any 2013 en 
la reunió mensual de la Comissió de Proveïdors cor-
responent al mes de maig. En aquell moment no es 
podia determinar l’assignació definitiva, pendent de 
l’autorització del dèficit, tot i que es podia preveu-
re que l’import final no diferiria molt del provisional 
que les regions sanitàries estaven treballant amb els 
proveïdors.

Les tarifes es van aprovar en el posterior Comitè de Di-
recció del CatSalut de 16 de maig; i tot seguit es va tan-
car el percentatge definitiu, que tal com es va anunci-
ar en la reunió anterior es va moure entre el 4 i el 5% 
(4,6%).

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits d’hospital disponi-
bles, l’activitat de rehabilitació, d’oxigenote-
ràpia a domicili, i el transport sanitari urgent 
i programat, al maig del 2010, 2012 i 2013
Tram. 314-03221/10

Resposta del Govern
Reg. 41717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03221/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de llits d’hospital disponibles, l’activitat 
de rehabilitació, d’oxigenoteràpia a domicili, i el trans-
port sanitari urgent i programat, al maig del 2010, 
2012 i 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Servei Català de la Salut, com a asseguradora pú-
blica, garanteix l’atenció sanitària dels ciutadans a tra-
vés de la compra de serveis a les entitats proveïdores 
del sistema sanitari integral de Catalunya. La compra 
de l’atenció sanitària amb internament es realitza en 
base a altes hospitalàries i no a llits hospitalaris. El se-
guiment de la disponibilitat de llits és una mesura in-
directa de l’adequació dels recursos d’internament en 
èpoques estivals i festives. Altres factors que modulen 
el nombre de llits disponibles són la tipologia de paci-
ent i de malaltia que requereixen un nombre variable 
de dies d’internament, els avenços en el diagnòstic i 
tractaments amb intervencions menys invasives, la po-
tenciació de la cirurgia major ambulatòria, el suport 
dels centres sociosanitaris, la disponibilitat d’altres 
formes d’atenció com l’hospital de dia o les solucions 
de telemedicina, i les millores en la gestió de proces-
sos disminueixen la necessitat de llits en els hospitals 
d’aguts.

El Servei Català de la Salut contempla la recollida ofi-
cial de dades de recursos i activitat dels centres del 
SISCAT una sola vegada a l’any, dades que figuren i es 
poden consultar en la seva memòria anual.

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

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat del Centre de Radioteràpia 
de Sagessa, a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-03224/10

Resposta del Govern
Reg. 41718 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03224/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’activitat del Centre de Radioteràpia de Sagessa, a 
Tortosa (Baix Ebre)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

L’activitat de la Unitat de Radioteràpia de Tortosa des 
de la seva inauguració, diferenciant també l’activitat 
d’ortovoltatge iniciada el 2010 es la següent:

Activitat accelerador radioteràpia Tortosa (URTE)

Any Nom. Pacients Sessions

2008 (juliol a desembre) 65 1753
2009 247 6818
2010 290 7673
2011 285 7615
2012 313 8331
2013 (gener a juny) 149 4023

Activitat ortovoltatge radioteràpia Tortosa (URTE)

Any Nom. Pacients Sessions

2010 58 586
2011 43 385
2012 16 152
2013 (gener a juny) 11 97

Les perspectives per enguany són d’atendre aproxima-
dament 309 casos, xifra similar a la de l’any 2012.

Respecte als anys 2014, 2015 i 2016, l’expectativa és 
de tractar entre 300 i 350 pacients cada any (amb un 
màxim esperat d’uns 400). En tot cas tota la demanda 
del territori de l’Ebre serà atesa en aquesta Unitat de 
Radioteràpia.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els horaris de les activitats programa-
des de les sales d’operacions de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-03509/10

Resposta del Govern
Reg. 42325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03509/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els horaris de les activitats programades de les sa-
les d’operacions de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-03509/10 a 
314-03512/10 es responen de forma conjunta.

El Servei Català de la Salut com a asseguradora públi-
ca garanteix l’atenció sanitària dels ciutadans a través 
de la compra de serveis a les entitats proveïdores del 
sistema sanitari integral de Catalunya. La compra de 
l’atenció sanitària amb internament es realitza en base 
a altes hospitalàries, independentment del nombre de 
llits i quiròfans utilitzats. El nombre de recursos en si 
mateix no és un indicador de qualitat assistencial ni de 
capacitat de resolució del centre.

L’horari dels quiròfans i l’adequació de l’oferta de llits 
són tasques de gestió que realitza cada centre hospi-
talari en funció del seu nivell de resolució i de les ne-
cessitats i les demandes d’atenció. El volum d’activitat 
quirúrgica depèn de la tipologia de cada centre hospita-
lari, del nombre de pacients en llista d’espera i de l’ade-
quació dels recursos en èpoques estivals i festives. Es 
poden consultar dades sobre quiròfans, ràtios i estada 
mitjana en els informes estadístics de la Central de Re-
sultats (Informació estadística de l’estructura, dotació i 
activitat dels centres hospitalaris de Catalunya).

El seguiment de la disponibilitat de llits és una mesura 
indirecta de l’adequació dels recursos d’internament en 
èpoques estivals i festives. Altres factors que modulen el 
nombre de llits disponibles d’aguts són la tipologia de pa-
cient i de malaltia que requereixen un nombre variable de 
dies d’internament, els avenços en el diagnòstic i tracta-
ments amb intervencions menys invasives, la potenciació 
de la cirurgia major ambulatòria, el suport dels centres 
sociosanitaris, la disponibilitat d’altres formes d’atenció 
com l’hospital de dia o les solucions de tele medicina, i 
les millores en la gestió de processos disminueixen la 
necessitat de llits en els hospitals d’aguts.

Es poden consultar dades sobre el nombre de llits con-
vencionals i sociosanitaris a les memòries anuals del 
CatSalut.

El Pla integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) pre-
veu la posada en marxa d’una sèrie de dispositius que 
reforcen els recursos assistencials habituals en les èpo-
ques de més demanda d’atenció sanitària, principal-
ment a l’hivern, segons la pressió assistencial dels di-
ferents recursos i en funció de les necessitats.

Durant l’època estival es realitzen algunes adequaci-
ons a la demanda tenint en compte la de l’any anterior, 
el pla per prevenir els efectes de les onades de calor 
sobre la salut (POCS), les vacances dels professionals i 
les variacions de la població en zones d’estiueig. L’ac-
tivitat d’alguns consultoris locals es redueix o es con-
centra en el CAP o bé es garanteix l’atenció diürna 
en un centre de la mateixa àrea bàsica de salut (ABS).

El PIUC també contempla els increments d’activitat en 
les zones turístiques durant els mesos d’estiu i la coor-
dinació amb el POCS.

La consulta dels horaris dels centres es pot realitzar a 
la web del CatSalut: https://salut.gencat.cat/pls/catsalut/
cawpk500.inici on s’actualitza de forma periòdica se-
gons les dades facilitades des de les regions sanitàries.

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disponibilitat de llits d’aguts, de so-
ciosanitaris i de sales d’operacions
Tram. 314-03510/10

Resposta del Govern
Reg. 42325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03509/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del tancament de llits i sales 
d’operacions a l’estiu
Tram. 314-03511/10

Resposta del Govern
Reg. 42325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03509/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla de tancament de serveis sanita-
ris entre el juny i l’octubre del 2013
Tram. 314-03512/10

Resposta del Govern
Reg. 42325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03509/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions relatives a la construc-
ció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 314-03630/10

Resposta del Govern
Reg. 42368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03630/10, 314-03631/10, 314-
03632/10, 314-03633/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions relatives a la construcció de la nova Es-
cola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celes-
tino Corbacho i Chaves

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, per donar respos-
ta a les preguntes parlamentaries 314-03630/10, 314-
03631/10, 314-03632/10, 314-03633/10 us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament està fent el seguiment 
oportú de l’escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llo-
bregat, que ha ofert matrícula per al curs 2013-14.

La substitució dels mòduls per un edifici nou es de-
cidirà d’acord amb la disponibilitat pressupostària i 
l’evolució demogràfica escolar.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la fase en què està el projecte de 
construcció de la nova Escola Ernest Lluch, 
de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03631/10

Resposta del Govern
Reg. 42368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03630/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’inici de les obres de construcció de la nova 
Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03632/10

Resposta del Govern
Reg. 42368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03630/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària del projec-
te de construcció de la nova Escola Ernest 
Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03633/10

Resposta del Govern
Reg. 42368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03630/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions relatives a la construc-
ció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 314-03634/10

Resposta del Govern
Reg. 42369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03634/10, 314-03635, 314-
03636, 314-03637, 314-03638

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions relatives a la construcció de la no-
va Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celes-
tino Corbacho i Chaves

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, per donar resposta a les 
preguntes parlamentàries 314-03634/10, 314-03635, 314-
03636, 314-03637, 314-03638 us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament, a l’hora d’establir 
l’oferta inicial en un municipi ha de garantir «el dret 
a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els drets 
individuals dels alumnes i de les mares, els pares o els 
tutors (...), la qualitat de l’educació i una adequada i 
equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió 
social», tal com s’especifica en l’article 44 de la LEC.

La situació actual és complexa i obliga a revisar les 
ofertes educatives vigents. Després d’una dècada amb 
un fort creixement demogràfic, degut a l’augment de la 
natalitat i a l’arribada d’immigrants, a partir del 2009 
s’ha iniciat un cicle de decreixement. D’una banda, l’ar-
ribada de l’anomenada «generació buida» (pel seu nom-
bre reduït) a l’edat de tenir fills i la crisi econòmica ha 
provocat una caiguda de la natalitat i a aquest factor cal 
sumar-hi el fet que el saldo migratori, fins ara positiu, 
està invertint la seva tendència, i mentre un nombre im-
portant dels immigrants de la primera dècada del segle 
xxi torna als seus països d’origen, augmenta l’emigra-
ció d’una part de la població autòctona, bàsicament jo-
ve i en edat de tenir fills. Aquest nou escenari té com 
a conseqüència el fet que els propers anys disminuiran 
el nombre de nens i nenes que cal escolaritzar i caldrà 
adaptar l’oferta a aquesta nova realitat

Al municipi de l’Hospitalet de Llobregat s’han ofert 91 
grups de P3 per al curs 2013-14, un grup menys que el 
curs 2012-13 a causa de la disminució de la població 
en edat d’escolaritzar-se a P3. Mentre el curs passat es 
van escolaritzar 2231 nens i nenes, enguany s’han re-
but 2192 sol·licituds, la qual cosa justifica la reducció 
d’un grup a la ciutat.

A la zona de proximitat A (Santa Eulàlia) estudiades 
les necessitats d’escolarització es va reduir un grup de 
P3 respecte el curs passat a l’Escola Paco Candel que 
enlloc de 2 P3 se’n va oferir 1. Acabat el període de 
preinscripció, es va reajustar l’oferta en relació amb les 
sol·licituds fetes per les famílies i es va ubicar un segon 
grup de P3 a l’escola Paco Candel. Cal tenir en compte 
que el veïnatge amb Barcelona ciutat genera transva-
saments d’alumnat dins de la pública i de la concerta-
da entre centres d’ambdós municipis.

A dia d’avui, el Departament d’Enseyament té prevista 
la construcció de l’Escola Paco Candel, no obstant ai-
xò, caldrà tenir en compte les projeccions de població 
actuals, que d’acord amb el que determina l’IDESCAT 
en els propers quatre anys pot haver-hi una disminució 
de població escolar al municipi de L’Hospitalet de Llo-

bregat motiu per al qual, abans d’iniciar qualsevol actu-
ació, caldrà revisar el manteniment de la seva necessitat 
en funció de la confirmació d’aquestes projeccions.

Finalment, cal recordar que el Departament d’Ense-
nyament escolaritza els alumnes en espais provisio-
nals a l’espera que es pugui iniciar aquesta actuació, 
en funció de les disponibilitats pressupostàries del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la fase en què està el projecte de 
construcció de la nova Escola Paco Candel, 
de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03635/10

Resposta del Govern
Reg. 42369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03634/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de construcció de 
la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 314-03636/10

Resposta del Govern
Reg. 42369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03634/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la intenció de dotar l’Escola Pa-
co Candel, de l’Hospitalet de Llobregat, de 
nous mòduls prefabricats
Tram. 314-03637/10

Resposta del Govern
Reg. 42369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03634/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària del projecte 
de construcció de la nova Escola Paco Can-
del, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03638/10

Resposta del Govern
Reg. 42369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03634/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals s’han derivat 
alumnes de l’escola pública a la concertada 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07552/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07552/10, 314-07553/10, 314-
07554/10, 314-07555/10, 314-07556/10, 314-07557/10, 
314-07558/10, 314-07559/10, 314-07560/10, 314-
07561/10 i 314-07562/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals s’han derivat alumnes de l’esco-
la pública a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celes-
tino Corbacho i Chaves

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

A la preinscripció per al curs 2012-13 es varen presen-
tar 1.322 sol·licituds que en primera opció demanaven 
plaça a P3 en centres públics de la Ciutat de l’Hospi-
talet de Llobregat i 870 que la demanaven en centres 
concertats.

Aquestes sol·licituds, en una primera fase, s’assignen a 
les places, mitjançant un procés automatitzat, en fun-
ció de les opcions demanades i la puntuació obtingu-
da en aplicació dels criteris de priorització i els ba-
rems establerts a la normativa. En aquesta fase només 
podrà resultar assignada a un centre concertat aquella 
sol·licitud que en alguna de les opcions hagi demanat 
aquest centre i que en les opcions anteriors a aques-
ta, la puntuació no hagi estat suficient per accedir a 
una plaça. En cas que una sol·licitud sols hagi demanat 
centres públics i no hagi obtingut puntuació suficient 

per accedir a cap d’ells, quedarà provisionalment sen-
se assignar.

En una segona fase, la Comissió de Garanties d’Ad-
missió analitza les sol·licituds que hagin quedat sense 
assignar per tal de proposar l’escola que es consideri 
més adequada d’entre les que tinguin places vacants.

Finalment, s’estableix un diàleg amb les famílies a qui 
no plagui l’escola assignada d’ofici per tal de trobar 
consensuadament l’escola més adequada d’entre les 
que tinguin places vacants.

En aquest procés s’han derivat a escoles concertades 9 
alumnes que havien sol·licitat plaça tant en centres pú-
blics com en concertats de l’Hospitalet, 25 alumnes amb 
necessitats educatives específiques i 31 alumnes que no 
obtenien plaça en cap dels centres que havien sol·licitat.

Quant a la derivació dels 25 alumnes amb NEE cal dir 
que a totes les escoles, tant públiques com concertades 
es fa una reserva de places per aquest alumnat per tal 
de fer una distribució equilibrada d’alumnes amb NEE 
entre els centres del Servei d’Educació de Catalunya. 
Tot i això, el procés no es tanca fins que s’inicia el 
curs escolar i si mentrestant es produeixen vacants en 
aquestes places reservades, s’estudia novament la dis-
tribució.

Per al curs vinent hi ha 1.309 places de P3 en cen-
tres públics i 975 en centres concertats. Les places en 
centres públics són suficients per cobrir les demandes 
de l’alumnat resident a l’Hospitalet de Llobregat. S’ha 
produït un desajust de manera temporal a la zona A, 
a causa de la proximitat de Barcelona, ja que algunes 
sol·licituds que provenen de Barcelona obtenen plaça 
en centres de l’Hospitalet de Llobregat on la demanda 
per part de residents a l’Hospitalet és inferior a l’ofer-
ta. Això provoca una certa desviació al llarg del pro-
cés de preinscripció, però que s’acaba resolent abans 
de començar el curs escolar.

Per tant, tota família que vulgui escolaritzar el seu fill 
o filla en un centre públic pot fer-ho. Per a aquelles fa-
mílies que han manifestat disconformitat amb la plaça 
assignada, s’ha fet un procés de reassignació en el que 
es té en compte tant les places que havien quedat sense 
assignar, com les vacants que es van produint durant el 
període de matrícula.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que han estat 
derivats de l’escola pública a la concertada 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07553/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que havien de-
manat en totes les opcions anar a l’escola 
pública que han estat derivats a la concer-
tada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07554/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que havien de-
manat escola pública en primera opció a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07555/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que havien de-
manat escola concertada en primera opció a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07556/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places d’escola pública 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per 
al curs 2013-2014
Tram. 314-07557/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places d’escola pública 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per 
al curs 2013-2014
Tram. 314-07558/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials que han estat derivats 
de l’escola pública a la concertada a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07559/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals les escoles pú-
bliques de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès) no poden acollir alumnes amb neces-
sitats educatives especials
Tram. 314-07560/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals es volen reduir 
línies de P3 a l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-07561/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les solucions per a les famílies que 
no estan d’acord que les hagin derivat d’una 
escola pública a una concertada a l’Hospita-
let de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07562/10

Resposta del Govern
Reg. 42370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07552/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la construcció de l’Escola Josep 
Peñuelos del Rio, a la Jonquera (Alt Empordà)
Tram. 314-07643/10

Resposta del Govern
Reg. 42371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07643/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’Escola Josep Peñuelos del Rio, a la 
Jonquera (Alt Empordà)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Roger Torrent i Ramió

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

El Departament d’Ensenyament, a l’hora d’establir 
l’oferta inicial en un municipi ha de garantir «el dret 
a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els drets 
individuals dels alumnes i de les mares, els pares o 
els tutors (...), la qualitat de l’educació i una adequada 
i equilibrada escolarització dels alumnes amb neces-

sitats específiques de suport educatiu que propiciï la 
cohesió social», tal com s’especifica en l’article 44 de 
la LEC.

La situació actual és complexa i obliga a revisar les 
ofertes educatives vigents. Després d’una dècada amb 
un fort creixement demogràfic, degut a l’augment de la 
natalitat i a l’arribada d’immigrants, a partir del 2009 
s’ha iniciat un cicle de decreixement. La crisi econò-
mica ha provocat una caiguda de la natalitat i a aquest 
factor cal sumar-hi el fet que el saldo migratori, fins 
ara positiu, està invertint la seva tendència, i mentre 
un nombre important dels immigrants de la primera 
dècada del segle xxi torna als seus països d’origen, 
augmenta l’emigració d’una part de la població autòc-
tona, bàsicament jove i en edat de tenir fills. Aquest 
nou escenari té com a conseqüència el fet que els pro-
pers anys disminuiran el nombre de nens i nenes que 
cal escolaritzar i caldrà adaptar l’oferta a aquesta nova 
realitat

Si bé, a hores d’ara, el Departament té prevista la subs-
titució i ampliació a 2 Línies de l’Escola Josep Peñue-
las del Rio, abans d’iniciar qualsevol actuació caldrà 
revisar el manteniment de la seva necessitat, en funció 
de la confirmació de les projeccions de l’IDESCAT i 
en funció de les disponibilitats pressupostàries del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’esmentat anteriorment, en aquests mo-
ments, no es disposa de cap solar específic per a la 
possible futura ubicació de l’Escola Josep Peñuelos del 
Rio del municipi de la Jonquera.

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a descartar la presen-
tació del projecte de museïtzació del circ ro-
mà de Tarragona als Fons europeus de des-
envolupament regional 2007-2013
Tram. 314-07848/10

Resposta del Govern
Reg. 42578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07848/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a descartar la presentació del projecte 
de museïtzació del circ romà de Tarragona als Fons 
europeus de desenvolupament regional 2007-2013

Grup Parlamentari: GP SOC
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Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

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 314-07848/10, 
314-07849/10, 314-08835/10 i 314-08836/10.

Les convocatòries gestionades per la Direcció General 
d’Administració Local en el tram local del programa 
operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 es regeixen pel 
principi de concurrència competitiva, tal com establei-
xen les respectives Ordres de bases.

Pel que fa a la darrera convocatòria, la base 9 de 
l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre (publicada al 
DOGC núm. 6239, de 24 d’octubre de 2012) estableix 
els criteris de selecció dels projectes, que són exclusi-
vament tècnics, i l’òrgan avaluador de les sol·licituds 
presentades. Més concretament, la base 9.2 de l’Ordre 
esmentada detalla els criteris i barems de puntuació, 
que desenvolupen i concreten els criteris elaborats pel 
Comitè de Seguiment del programa operatiu FEDER 
Catalunya 2007-2013.

Un cop aplicats els criteris de selecció establerts a les 
bases i d’acord amb el procediment previst, de les 181 
sol·licituds presentades, un total de 175 van ser adme-
ses i d’aquestes, 30 projectes van obtenir finançament, 
atenent al sostre marcat per la dotació econòmica dis-
ponible a l’article 3 de l’Ordre GRI/320/2012.

La Resolució GRI/1418/2013, de 18 de juny (publicada 
al DOGC núm. 6408 de 2 de juliol de 2013) conté la 
llista d’operacions seleccionades a les quals s’assigna 
cofinançament en el marc del programa operatiu FE-
DER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4; les operacions 
no seleccionades, a les quals no s’assigna cofinança-
ment, i la llista de sol·licituds desestimades.

Pel que fa al projecte de museïtzació del Circ Romà de 
Tarragona, igual que la resta de projectes que van sol-
licitar rebre finançament, va ser valorat d’acord amb 
aquests criteris i seguint el procediment establert per 
les bases esmentades.

Per últim, cal destacar que la Subcomissió de Coope-
ració i Règim Econòmic, de la qual en formen part 
en qualitat de membres les entitats representatives dels 
ens locals de Catalunya, l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) i la Federació de Municipis de Cata-
lunya (FMC), va aprovar per unanimitat la relació de 
projectes seleccionats.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar els pro-
jectes d’ens locals que presentarà perquè 
optin al fons Feder 2007-2013
Tram. 314-07849/10

Resposta del Govern
Reg. 42578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07848/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mèrits i les capacitats de l’asses-
sor del Departament d’Ensenyament sobre 
polítiques educatives comparades
Tram. 314-07850/10

Resposta del Govern
Reg. 42372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07850/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els mèrits i les capacitats de l’assessor del Departa-
ment d’Ensenyament sobre polítiques educatives com-
parades

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

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

El lloc d’Assessor de l’Hble Consellera en matèria de 
polítiques educatives comparades, és un lloc de treball 
de naturalesa eventual, de règim no permanent, consi-
derat de confiança o assessorament, no reservat a per-
sonal funcionari en la corresponent relació de llocs de 
treball i que ha de ser proveït per personal eventual en 
virtut de lliure nomenament, segons l’establert a l’ar-
ticle 1.2 del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el rè-
gim jurídic del personal eventual de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.’1.2005).

La provisió dels llocs de treball de personal eventu-
al, per la pròpia naturalesa del lliure nomenament, no 
requereix convocatòria pública i el nomenament d’a-
quest personal, subjecte a la relació jurídico-adminis-
trativa, correspon en el cas que ens ocupa, a l’Hble. 
Consellera d’Ensenyament.

Aquest lloc va ser proveït pel senyor Pol Xart en data 7 
de maig de 2013 en restar vacant amb motiu del nome-
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nament de la seva anterior ocupant, Sra. Marta Pascal, 
com a Diputada al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions i el cost de l’assessor en 
matèria de polítiques educatives compara-
des del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-07867/10

Resposta del Govern
Reg. 42373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07867/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les funcions i el cost de l’assessor en matèria de polí-
tiques educatives comparades del Departament d’En-
senyament

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:

Les funcions que desenvolupa l’Assessor de la Conse-
llera d’Ensenyament en matèria de polítiques educati-
ves són:

– Establir criteris d’estudi i avaluació dels sistemes i 
polítiques educatives europees.

– Elaborar informes comparatius dels sistemes i políti-
ques educatives europees.

– Elaborar propostes de nous ítems per tal de millorar els 
sistemes educatius establerts i llurs polítiques educatives.

– Analitzar les dades i la documentació en general de 
les diferents administracions educatives.

– Fer el seguiment de la seva implantació en les actua-
cions del sistema educatiu.

– Proposar les visites d’interès comparat de polítiques 
educatives.

Les retribucions assignades al lloc de treball són de 
51.304,40 euros any (import equivalent a un A26 de 
les taules salarials del personal funcionari de la Gene-
ralitat). Amb la quota patronal, el cost total del lloc de 
treball és de 67.054,85 euros any.

Hi ha tres llocs de treball de naturalesa eventual d’as-
sessorament especial:

– Assessor/a en matèria de Polítiques Educatives 
Comparades

– Assessor/a en l’Aplicació del Pla Departamental

– Assessor/a en Matèria de Seguiment i Comunicació 
en l’Àmbit d’Ensenyament.

Les retribucions assignades d’aquests dos darrers són 
les equivalents a un A30.2 de les taules salarials de 
personal funcionari, per import de 73.642,66 euros 
any per lloc de treball. Amb la quota patronal, el cost 
total de cada lloc de treball és per import de 96.250,96 
euros any.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca d’higiene a les comissaries i 
els vehicles dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-07868/10

Resposta del Govern
Reg. 41719 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07868/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la manca d’higiene a les comissaries i els vehicles dels 
Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

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

La inspecció de les comissaries i els vehicles dels 
Mossos d’Esquadra no figura en el catàleg de serveis 
de protecció de la salut ni entre les prestacions de sa-
lut pública. Tampoc ha tingut entrada en els serveis de 
salut pública cap denúncia relativa a la manca d’higi-
ene a les comissaries i els vehicles dels Mossos d’Es-
quadra.

En conseqüència, des de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya no s’ha fet cap actuació de verificació 
d’aquestes instal·lacions de forma rutinària ni tampoc 
cap actuació com a resposta a una denúncia en aquest 
sentit.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes de prevenció en cen-
tres oberts que desenvolupa el Departament 
de Benestar i Família
Tram. 314-07869/10

Resposta del Govern
Reg. 41549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07869/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes de prevenció en centres oberts que de-
senvolupa el Departament de Benestar i Família

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-07870/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que els 
centres oberts organitzen la seva tasca educativa mit-
jançant programes socioeducatius que incideixen en 
les diferents dimensions dels infants i els adolescents, 
atenent-ne les diferents necessitats. Hi ha diferents 
programes com el suport al procés de l’escolarització, 
relació amb l’entorn, família, salut, habilitats i compe-
tències socials, lleure, etc.

Des del Departament s’està treballant conjuntament 
amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació 
de Municipis de Catalunya i la Diputació de Barcelona 
en la definició d’un nou model de prestació de serveis 
d’intervenció social i educativa no residencial per a in-
fants i adolescents en situació de risc, i les seves famí-
lies que cobreixi i diversifiqui les diferents necessitats 
d’atenció.

El finançament dels centres oberts es fa mitjançant 
tres vies:

– convenis (actualment contracte-programa) amb els 
ens titulars de les àrees bàsiques de serveis socials

– convocatòria anual de subvencions per a ajunta-
ments de menys de 20.000 habitants

– convocatòria anual de subvencions per a entitats sen-
se afany de lucre

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució de l’import per a invertir 
en programes de prevenció en centres oberts
Tram. 314-07870/10

Resposta del Govern
Reg. 41549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07869/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos invertits en serveis tera-
pèutics d’atenció a la infància i l’adolescència
Tram. 314-07875/10

Resposta del Govern
Reg. 41550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07875/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos invertits en serveis terapèutics d’atenció a 
la infància i l’adolescència

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que s’han in-
vertit, per a l’any 2013, 18,7 milions d’euros en serveis 
terapèutics d’atenció a la infància i l’adolescència.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació de risc que van rebre una prestació 
econòmica mensual el 2011
Tram. 314-07876/10

Resposta del Govern
Reg. 41551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07876/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants i adolescents en situació de risc que 
van rebre una prestació econòmica mensual el 2011
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

Amb aquest text donem resposta també a la iniciativa 
parlamentària 314-07877/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
l’any 2011, any de creació d’aquesta prestació, es van 
tramitar 586 expedients i l’any 2012 se’n van tramitar 
1.126.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació de risc que van rebre una prestació 
econòmica mensual el 2012
Tram. 314-07877/10

Resposta del Govern
Reg. 41551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07876/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes de foment de l’acolli-
ment en família adreçats a nuclis específics
Tram. 314-07878/10

Resposta del Govern
Reg. 41552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07878/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els programes de foment de l’acolliment en família 
adreçats a nuclis específics

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-07879/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
famílies interessades en l’acolliment tenen al seu abast 
la informació que conté tant la pàgina web del De-

partament de Benestar Social i Família com l’Oficina 
Virtual de Tràmits.

S’han dut a terme una sèrie d’actuacions destinades a 
donar difusió i promocionar la figura de l’acolliment 
en família. Aquestes actuacions no han suposat una 
despesa pressupostària addicional.

El Departament de Benestar Social i Família ha cons-
tatat un increment del nombre de famílies interessa-
des a rebre informació sobre l’acolliment i el procés a 
seguir per ser família acollidora i així, mensualment, 
s’organitzen sessions informatives sobre l’acolliment.

Us informem, també, que el Departament treballa en 
impulsar mecanismes de reforç i en potenciar i extre-
mar els sistemes de control i de seguiment dels proces-
sos d’acolliment per a una millor garantia dels drets 
dels infants.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats als programes 
de foment de l’acolliment en família adreçats 
a nuclis específics
Tram. 314-07879/10

Resposta del Govern
Reg. 41552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07878/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els codis deontològics de valors i èti-
ca per a generar una cultura institucional 
pròpia i transversal
Tram. 314-07881/10

Resposta del Govern
Reg. 42579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07881/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els codis deontològics de valors i ètica per a generar 
una cultura institucional pròpia i transversal

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado
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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 compresos entre 
el 314-07881/10 i el 314-07884/10, ambdues inclosos.

La voluntat del Govern, tal com va anunciar el Presi-
dent de la Generalitat en el darrer Debat sobre l’ori-
entació política el Govern, és que durant aquesta 
legislatura es pugui donar llum a la reforma de l’Ad-
ministració, que, d’acord amb l’informe de la Comis-
sió d’experts per a la reforma de l’administració públi-
ca, creada a principis de l’actual legislatura, es basa en 
tres línies d’actuació:

1. Posar les bases d’un nou model de governança i or-
ganització inspirat pels principis de màxima integritat, 
coordinació i responsabilització dels diferents actors.

2. Implantar sistemes de gestió i direcció a l’Adminis-
tració, inspirats pels criteris d’eficàcia i d’eficiència en 
la prestació dels serveis públics.

3. Establir un nou model de relació amb els ciutadans, 
que posi plenament en valor els principis de trans-
parència, accessibilitat, participació i rendiment de 
comptes.

La Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’orientació política general, insta el Govern a dur 
a terme aquesta reforma amb el debat necessari per 
aconseguir el consens per definir el model de Funció 
Pública que ha de tenir el país, de manera que perme-
ti elaborar un nou marc normatiu de la funció pública 
catalana, la redacció de l’avantprojecte de llei de la di-
recció pública professional de Catalunya i de l’avant-
projecte de llei d’Organització de l’Administració de 
la Generalitat.

En un altre ordre de mesures, en el passat Debat de 
política general, el president també informar detalla-
dament sobre els models que s’estan dissenyant per 
afavorir la transparència, l’accés a la informació i el 
rendiment de comptes de l’activitat de l’Administra-
ció de la Generalitat. En aquest sentit, va destacar, 
d’una banda, la posada en funcionament a finals del 
mes de juliol de 2013 del portal web sobre transpa-
rència del Govern de la Generalitat (www.transpa-
rencia.gencat.cat), que respon a un dels compromi-
sos assumits després de les dues reunions per a la 
regeneració democràtica que va convocar el Presi-
dent de la Generalitat amb els màxims representants 
dels organismes de control institucional, i de l’altra, 
l’elaboració del codi ètic de l’Administració que està 
duent a terme el Govern i que es preveu aprovar en 
les properes setmanes.

Amb la posada en funcionament del lloc web sobre 
la transparència, el Govern de la Generalitat ha passat 
a complir 78 dels 80 indicadors INCAU de Transpa-
rency International, als quals hi ha afegit 60 indica-
dors propis, amb la voluntat de situar l’administració 

catalana en una de les millors posicions en el rànquing 
sobre transparència a nivell internacional.

Entre la informació que es pot consultar en aquest lloc 
web, es troba informació relativa a subvencions, con-
tractació, retribucions o indicadors de gestió per àrees 
diferenciades.

Pel que fa a la formació del personal directiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya (en endavant EAPC), organisme 
autònom administratiu adscrit al departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals, té com a compe-
tències bàsiques la formació, la selecció i la recerca 
en temes d’Administració Pública, d’acord amb el que 
estableix la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Per al 2013, el Pla de Formació anual per a directius ha 
inclòs tres tipus d’accions diferents: la dels alts càrrecs 
amb motiu de la nova legislatura, la directiva de sub-
directors, i la de comandaments intermedis. Són tres 
programes diferents que, sovint, també s’han obert a 
electes i a l’administració local.

A través del lloc web de l’EAPC es poden consultar en 
obert els Plans de Formació, les convocatòries i la do-
cumentació audiovisual disponible, especialment pel 
que fa a formació directiva, que té un apartat reservat 
en aquest lloc web. També s’hi poden consultar en de-
tall els programes, documents i activitats duts a terme 
en matèria de formació directiva.

Les actuacions de l’EAPC en aquesta matèria com-
prenen tant activitats de formació (incloent-hi també 
alguns projectes de formació a mida), com espais col-
laboratius, de materials, tutorials, i el Butlletí digital. 
En aquest sentit, cal destacar la bona acollida del Buta-
lletí Escola Innovació que incorpora materials audioo-
visuals i vídeos d’entrevistes.

Dins del foment de les eines 2.0 i de les xarxes, l’EAPC 
manté un espai dedicat a la direcció pública, l’Espai 
del directiu públic (EDP), que ha crescut en nombre 
d’usuaris, en el darrer any, a mesura que es potenciava 
el seu paper i es tenia especial cura de l’actualitat i la 
publicació de notícies amb molta immediatesa. És un 
espai d’opinió i de notícies i també de participació dels 
usuaris. Per a la consulta, és un espai obert.

Finalment, cal dir que a la Memòria d’Activitats de 
l’EAPC corresponent a l’exercici 2012, aprovada en 
la sessió de juliol 2013, pel Consell Rector, i publica-
da digitalment a la web, es pot consultar el resum de 
dades de formació directiva i de comandaments inter-
medis.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

http://www.transparencia.gencat.cat/
http://www.transparencia.gencat.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc/menuitem.76537ff33350c880172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=17d305e8e1d5c310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=17d305e8e1d5c310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc/menuitem.76537ff33350c880172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=17d305e8e1d5c310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=17d305e8e1d5c310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla de formació per al personal di-
rectiu de la Generalitat
Tram. 314-07882/10

Resposta del Govern
Reg. 42579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07881/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model organitzatiu que aplica la Ge-
neralitat amb relació a la seva administració 
instrumental
Tram. 314-07883/10

Resposta del Govern
Reg. 42579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07881/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els models per a afavorir la transpa-
rència, l’accés a la informació i la rendició de 
comptes de l’Administració de la Generalitat
Tram. 314-07884/10

Resposta del Govern
Reg. 42579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07881/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’un assessor en po-
lítiques educatives comparades al Departa-
ment d’Ensenyament
Tram. 314-07946/10

Resposta del Govern
Reg. 42374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07946/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contractació d’un assessor en polítiques educatives 
comparades al Departament d’Ensenyament

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Carlos Carrizosa Torres

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

El lloc d’Assessor de l’Hble Consellera en matèria de 
polítiques educatives comparades, és un lloc de tre-
ball és de naturalesa eventual, de règim no permanent, 
considerat de confiança o assessorament no reservat a 
personal funcionari en la corresponent relació de llocs 
de treball i que ha de ser proveït per personal eventu-
al en virtut de lliure nomenament, segons l’establert a 
l’article 1.2 del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el 
règim jurídic del personal eventual de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.’1.2005).

La provisió dels llocs de treball de personal eventu-
al, per la pròpia naturalesa del lliure nomenament, no 
requereix convocatòria pública i el nomenament d’a-
quest personal, subjecte a la relació jurídico-adminis-
trativa, correspon en el cas que ens ocupa, a l’Hble. 
Consellera d’Ensenyament.

Aquest lloc va ser proveït pel senyor Pol Xart en data 7 
de maig de 2013 en restar vacant amb motiu del nome-
nament de la seva anterior ocupant, Sra. Marta Pascal, 
com a Diputada al Parlament de Catalunya.

Les funcions assignades al Sr. Xart com assessor de 
polítiques educatives són:

1. Establir criteris d’estudi i avaluació dels sistemes i 
polítiques educatives europees.

2. Elaborar informes comparatius dels sistemes i polí-
tiques educatives europees.

3. Elaborar propostes de nous ítems per tal de millorar 
els sistemes educatius establerts i llurs polítiques edu-
catives.

4. Analitzar les dades i la documentació en general de 
les diferents administracions educatives.

5. Fer el seguiment de la seva implantació en les actu-
acions del sistema educatiu.

6. Proposar les visites d’interès comparat de polítiques 
educatives.

Les retribucions assignades al lloc de treball del Sr. 
Xart són de 51.304,40 euros any (import equivalent a 
un A26 de les taules salarials del personal funcionari 
de la Generalitat). Amb la quota patronal, el cost total 
del lloc de treball és de 67.054,85 euros any.

Hi ha tres llocs de treball de naturalesa eventual d’as-
sessorament especial:

1. Assessor/a en matèria de Polítiques Educatives 
Comparades

2. Assessor/a en l’Aplicació del Pla Departamental
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3. Assessor/a en Matèria de Seguiment i Comunicació 
en l’Àmbit d’Ensenyament.

Les retribucions assignades d’aquests dos darrers són 
les equivalents a un A30.2 de les taules salarials de 
personal funcionari, per import de 73.642,66 euros 
any per lloc de treball. Amb la quota patronal, el cost 
total de cada lloc de treball és per import de 96.250,96 
euros any.

Tanmateix, el Departament disposa de cinc llocs de 
treball de naturalesa eventual de caràcter estructural 
que corresponen al/la cap del Gabinet del Conseller/a; 
cap de Premsa, cap de l’Oficina de Relacions Institu-
cionals, cap de Protocol i cap de la Secretaria del/la 
Conseller/a.

Els llocs de treball de lliure designació són aquells re-
servats a personal funcionari, amb responsabilitats de 
comandament o amb competències tècniques específi-
ques. El Departament disposa de 57 llocs en la Relació 
de llocs de treball de personal funcionari amb aquest 
sistema de provisió.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 42467 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07947/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsa-
des per la Generalitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
07947/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
de Serveis del Departament de la Presidència.

Barcelona, 25 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-07947/10:

El procediment per a l’elaboració del Projecte d’ordre 
per la qual es creava el fitxer d’Adhesions a propostes 
impulsades pel Govern de la Generalitat ha estat ar-
xivat seguint les instruccions del conseller de la Pre-
sidència per Resolució del Secretari General del De-
partament de la Presidència, en data 3 d’octubre de 
2013, d’acord amb el que preveu l’article 53.2 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya.

Teresa Prohias i Ricart
Directora

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

Resposta del Govern
Reg. 42442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07948/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dones residents a Catalunya que porten burca o un 
altre tipus de vel integral

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-007948/10.

El Departament d’Interior no du a terme cap registre 
de persones que porten burca o algun altre tipus de vel 
integral, per la qual cosa no disposa de les dades a què 
fa referència la pregunta.

Quant al percentatge dels delictes comesos l’any pas-
sat a Catalunya presumptament per responsables que 
duien burca o nicab, no hi ha possibilitat de discrimi-
nar aquesta informació de les bases de dades policials.

En relació amb les possibles conseqüències que com-
portaria l’elaboració d’una llei per prohibir l’ús del vel 
integral als espais públics en les dones que el vestei-
xen, cal dir que la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra no diferencia entre l’ús de passamunta-
nyes, vel integral, casc o altres vestimentes que impe-
deixin la identificació i la comunicació visual entre les 
persones i els funcionaris policials.
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L’article 20 de la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de fe-
brer, de protecció de la seguretat ciutadana estableix 
el següent:

1. Els agents de les forces i cossos de seguretat poden 
requerir, en l’exercici de les seves funcions d’indagació 
o prevenció, la identificació de les persones i realitzar 
les comprovacions pertinents en la via pública o en el 
lloc on s’hagi fet el requeriment, sempre que el conei-
xement de la identitat de les persones requerides sigui 
necessari per a l’exercici de les funcions de protecció 
de la seguretat que als agents encomanen aquesta Llei 
i la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.

2. Si no s’aconsegueix la identificació per qualse-
vol mitjà, i quan sigui necessari als mateixos fins de 
l’apartat anterior, els agents, per impedir la comissió 
d’un delicte o falta, o per sancionar una infracció, po-
den requerir els qui no puguin ser identificats perquè 
els acompanyin a dependències pròximes i que dispo-
sin dels mitjans adequats per realitzar les diligències 
d’identificació, a aquests únics efectes i pel temps im-
prescindible.

Per tant, si la persona que s’ha d’identificar es nega, 
porti el vestuari que porti, se la pot requerir per tal 
que acompanyi la policia a la comissaria més propera, 
igual que es faria amb qualsevol altra persona. Si la 
persona es nega a acompanyar l’agent de forma volun-
tària a la comissaria, l’article 20.4 de la Llei Orgànica 
1/1992 remet al Codi Penal i a la Llei d’Enjudiciament 
Criminal pel que fa als casos de resistència o negativa 
infundada d’una persona a identificar-se o a fer volun-
tàriament les comprovacions o pràctiques escaients.

Finalment, en referència a la detecció de possibles ca-
sos de coacció a les dones per a vestir algun tipus de 
vel integral, assenyalar que l’Àrea de Mediació, Nego-
ciació i Responsabilitat Social Corporativa del cos de 
Mossos d’Esquadra manté contactes amb el Consell 
Islàmic en el marc de les seves atribucions.

D’altra banda, les Àrees Bàsiques Policials disposen, 
a més de les Oficines d’Atenció al Ciutadà, de les cor-
responents Oficines de Relacions amb la Comunitat i 
dels Grups d’Atenció a la Víctima que, en cas de detec-
tar indicis de vulneració dels drets de qualsevol perso-
na, ho posen en coneixement del Ministeri Fiscal i del 
jutjat competent.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vídeo institucional del Memorial De-
mocràtic Temps de memòria
Tram. 314-07949/10

Resposta del Govern
Reg. 42580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07949/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el vídeo institucional del Memorial Democràtic Temps 
de memòria

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

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 314-07949/10.

L’objectiu del vídeo institucional Temps de memòria 
del Memorial Democràtic és homenatjar totes les per-
sones compromeses amb els valors democràtics, donar 
a conèixer la missió del Memorial Democràtic i difon-
dre i posar en valor la tasca de recuperació de la me-
mòria democràtica a Catalunya.

El cost total d’aquest vídeo institucional ha estat de 
25.773,00 euros (IVA inclòs) corresponents a l’elabo-
ració, producció, edició i postproducció del vídeo ins-
titucional en el seu format original més 4 versions sub-
titulades i 5 versions curtes també subtitulades en 4 
llengües. A més, hi ha hagut una despesa de 514,88 
euros (IVA inclòs) corresponents a les traduccions a 
l’anglès i al francès.

El Memorial Democràtic de la Generalitat de Cata-
lunya fa una difusió del vídeo institucional Temps de 
memòria a través el web del Memorial Democràtic 
(disponible en versió online en les llengües catalana, 
castellana, anglesa i francesa), el canal Youtube i les 
eines 2.0 (Facebook i Twitter). També se’n farà difusió 
en els diferents actes i activitats que organitzi el Me-
morial Democràtic. Es projecta diàriament en format 
loop en l’exposició «Catalunya en transició» al Castell 
de Montjuïc fins el febrer de 2014 i es projectarà en di-
verses presentacions al territori de Catalunya. Alguns 
membres de la Xarxa d’Espais de Memòria coordina-
da pel Memorial Democràtic han manifestat el seu in-
terès en projectar el vídeo presencialment en els seus 
espais de memòria.

El cost total de l’acte de presentació del vídeo ins-
titucional Temps de Memòria del Memorial Demo-
cràtic ha estat de 724,79 euros, IVA inclòs (242 eu-
ros, corresponents a serveis tècnics, i 482,79 euros,
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corresponents a l’enregistrament i edició de l’acte de 
presentació).

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge del president de la Genera-
litat al Brasil
Tram. 314-07950/10

Resposta del Govern
Reg. 42468 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07950/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el viatge del president de la Generalitat al Brasil

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
07950/10, amb la informació facilitada per l’Oficina 
del President i Coordinació Interdepartamental del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 25 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-07950/10:

Els viatges del president de la Generalitat són públics 
i se n’informa tant a través del web president.cat com 
d’altres canals habituals de comunicació del Govern. 
L’objectiu de la visita va ser el de potenciar les rela-
cions, principalment econòmiques, entre Catalunya i 
el Brasil.

Les despeses ocasionades en concepte de viatges s’han 
imputat a l’aplicació pressupostària de dietes, locomo-
ció i trasllats del Departament de Presidència.

Finalment, cal fer avinent que la Generalitat no ha su-
fragat les despeses dels viatges dels periodistes que 
van cobrir la visita.

Joan Vidal de Ciurana
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici d’algun procediment sanciona-
dor per manca de comunicació de les con-
centracions davant de domicilis de diputats 
promogudes per la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca
Tram. 314-07951/10

Resposta del Govern
Reg. 42444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07951/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici d’algun procediment sancionador per manca de 
comunicació de les concentracions davant de domici-
lis de diputats promogudes per la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-07951/10.

En relació amb les concentracions i reunions pro-
mogudes per la Plataforma d’Afectats per l’Hipote-
ca (PAH) en el marc de la campanya anomenada es-
crache, el Departament d’Interior ha obert un període 
d’informació prèvia, amb la finalitat d’esbrinar les cir-
cumstàncies dels fets que van succeir durant una ma-
nifestació que va tenir lloc a Barcelona, així com per 
determinar els subjectes responsables d’aquella mani-
festació.

L’Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat So-
cial Corporativa de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra ha tingut diversos contactes amb la 
PAH amb motiu dels anomenats escraches. Aquestes 
converses s’han dut a terme de manera informal i la 
seva finalitat ha estat assabentar sobre la intervenció 
policial en cas de risc sobre les persones i a esclarir 
dubtes relacionats amb aquestes accions a nivell de 
prevenció i de seguretat. Per tant, no ha estat objecte 
de consideració en aquestes trobades els tràmits ni les 
gestions administratives a realitzar per dur a terme un 
escrache.

Tot i això, en el marc d’una reunió celebrada el 2 de 
juliol de 2012 amb l’assessora legal i la portaveu de 
la PAH es van tractar les formalitats legals que en-
volten les manifestacions i les concentracions a la via 
pública, així com la seva normativa específica. En 
aquesta trobada tampoc es van entrar a valorar els es-
craches, ja que aquests encara no s’havien produït o, 
almenys, l’Àrea de Mediació, Negociació i Respon-
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sabilitat Social Corporativa encara no n’havia tingut 
coneixement.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07952/10 i 314-07953/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la gratuïtat del transport escolar i del 
servei de menjador als centres docents públics de titu-
laritat del Departament d’Ensenyament per als alum-
nes amb una discapacitat inferior al 60%

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Montserrat Capdevila Tatché

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

El Departament d’Ensenyament està aplicant, en relació 
al menjador escolar, el Decret 160/1996, de 14 de maig, 
pel qual es regula el servei escolar de menjador als cen-
tres docents públics de titularitat del Departament d’En-
senyament, article 2, i, en relació al transport escolar, 
el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el despla-
çament de l’alumnat en l’educació obligatòria, article 1.

Per a aquest curs, es preveu mantenir el mateix import 
que el curs anterior es va destinar al transport i men-
jador escolars de l’alumnat amb alguna discapacitat.

D’altra banda, aquest alumnat pot participar a la con-
vocatòria d’ajuts dels consells comarcals per a alum-
nat en situació socioeconòmica desfavorable. Aquests 
ajuts poden arribar al 100% del cost del servei.

També pot participar a la convocatòria d’ajuts del Mi-
nisteri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes 
amb necessitats educatives especials.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la gratuïtat del men-
jador escolar per als alumnes amb una dis-
capacitat inferior al 60%
Tram. 314-07953/10

Resposta del Govern
Reg. 42375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07952/10.

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de l’aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
i sobre diverses aportacions econòmiques a 
Barcelona
Tram. 314-07969/10, 314-07984/10, 

314-07985/10, 314-07987/10, 314-08001/10, 

314-08002/10, 314-08003/10, 314-08005/10, 

314-08008/10, 314-08009/10, 314-08015/10, 

314-08016/10, 314-08017/10, 314-08018/10, 

314-08019/10, 314-08020/10, 314-08021/10, 

314-08023/10, 314-08024/10, 314-08026/10, 

314-08027/10, 314-08028/10, 314-08029/10, 

314-08030/10, 314-08032/10, 314-08035/10, 

314-08036/10, 314-08037/10, 314-08040/10, 

314-08041/10, 314-08045/10, 314-08046/10, 

314-08047/10, 314-08048/10, 314-08049/10, 

314-08050/10, 314-08051/10, 314-08053/10, 

314-08054/10, 314-08056/10, 314-08057/10, 

314-08059/10, 314-08060/10, 314-08061/10, 

314-08062/10, 314-08064/10, 314-08065/10, 

314-08068/10, 314-08069/10, 314-08072/10, 

314-08081/10, 314-08106/10, 314-08142/10, 

314-08155/10, 314-08167/10, 314-08168/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 42581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07969/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el finançament de l’aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, de la data d’entrada 
en vigor ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta escri-
ta 314-07969/10, juntament amb les número de tramitació 
314-07984/10, 314-07985/10, 314-07987/10, 314-08001/10, 
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314-08002/10, 314-08003/10, 314-08005/10, 314-08008/10, 
314-08009/10, 314-08015/10, 314-08016/10, 314-08017/10, 
314-08018/10, 314-08019/10, 314-08020/10, 314-08021/10, 
314-08023/10, 314-08024/10, 314-08026/10, 314-08027/10, 
314-08028/10, 314-08029/10, 314-08030/10, 314-08032/10, 
314-08035/10, 314-08036/10, 314-08037/10, 314-08040/10, 
314-08041/10, 314-08045/10, 314-08046/10, 314-08047/10, 
314-08048/10, 314-08049/10, 314-08050/10, 314-08051/10, 
314-08053/10, 314-08054/10, 314-08056/10, 314-08057/10, 
314-08059/10, 31408060/10, 314-08061/10, 314-08062/10, 
314-08064/10, 314-08065/10, 314-08068/10, 314-08069/10, 
314-08072/10, 314-08081/10, 314-08106/10, 314-08142/10, 
314-08155/10, 314-08167/10, 314-08168/10, totes elles rela-
cionades amb les aportacions fetes o previstes a la ciutat 
de Barcelona.

Les aportacions econòmiques de la Generalitat de Ca-
talunya a ens ubicats a la ciutat de Barcelona pels con-
ceptes esmentats a les preguntes més amunt indicades, 
i fins a l’exercici 2012, són consultables en la còpia del 
Compte General de la Generalitat corresponent a cada 
exercici, que la Intervenció General lliura cada any al 
Parlament de Catalunya.

Pel que fa a les infraestructures, també fins a l’any 2012, 
el Govern ha fet públic cada any, mitjançant els Pressu-
postos de la Generalitat, un annex d’inversions reals amb 
indicació de la comarca o territori on es realitzen, l’im-
port i el Departament al qual corresponen. La documen-
tació dels Pressupostos de la Generalitat pot consultar-se 
al web del departament d’Economia i Coneixement.

Per altra banda, i en compliment del que estableix l’arti-
cle 79 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, el conseller d’Economia i Conei-
xement 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 Generalitat de Catalu-
nya, trimestralment i dintre del trimestre següent, l’estat 
mensual de desenvolupament i d’execució del pressu-
post de la Generalitat i de les seves modificacions.

Finalment, cal indicar que al web del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement, a la pàgina que publica l’estat d’exe-
cució mensual dels pressupostos de la Generalitat, també 
es pot consultar l’estat d’execució mensual dels pressupos-
tos de la Generalitat fins al mes de juliol de 2013.

Pel que fa a les aportacions econòmiques previstes per a 
l’any vinent, cal tenir present que el Govern de la Gene-
ralitat està elaborant en aquests moments el pressupos-
tos per a l’exercici 2014 els quals hauran de ser debatuts 
i aprovats pel Parlament de Catalunya. Serà en aquest 
moment quan, en seu parlamentària, es podran analit-
zar les aportacions econòmiques que es preveuen desti-
nar als conceptes indicats a les preguntes.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra-
cons de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 314-07989/10

Resposta del Govern
Reg. 42376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07989/10, 314-07991/10, 314-
07992/10, 314-07993/10, 314-07994/10, 314-07995/10 
i 314-07996/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que es mantindran els barracons de diverses 
escoles

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:

– Escola Mediterrània de Barcelona

1. Els mòduls prefabricats es van retirar l’estiu de 2013.

2. Les obres estan finalitzades i els alumnes han inici-
at el curs 2013/14 a la nova escola.

– Escola Sant Martí de Barcelona

1. Els mòduls prefabricats es van retirar al voltant de 
les vacances de Setmana Santa de 2013.

2. De P3 a 3r de Primària. 14 grups (7 d’infantil i 7 de pri-
mària). 2 línies incompletes. En total són 333 alumnes.

– Escola dels Encants de Barcelona

1. L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat el projecte 
de l’escola.

2. De P3 a 2n de Primària. 11 grups (7 d’infantil i 4 de 
primària). 2 línies incompletes. 282 alumnes.

– Escola l’Univers (antic Bailen)

1. L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat el projecte 
de l’escola.

2. De P3 a 1r de Primària. 6 grups (3 d’infantil i 3 de 
primària). 145 alumnes.

– Escola La Maquinista

1. A través de l’Ajuntament de Barcelona s’ha fet l’en-
càrrec del projecte de l’escola.

2. De P3 a 3r de Primària. 13 grups (7 d’infantil i 6 de 
primària). 2 línies incompletes. 315 alumnes.

– Escola Congrés Indians

1. Es preveu per al curs 2014/15 el trasllat a l’edifici 
definitiu.
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2. De P3 a 1r de Primària. 8 grups (6 d’infantil i 2 de 
primària). 2 línies incompletes. 209 alumnes.

– Escola Can Fabra

1. Es preveu que el projecte estigui redactat a finals 
d’aquest any 2013. Posteriorment, s’haurà de licitar 
l’obra, amb l’objectiu que sigui una realitat el curs 
2014/15.

2. De P3 a 2n de Primària. 12 grups (6 d’infantil i 6 de 
primària). 2 línies incompletes. 305 alumnes.

Barcelona, 18 d’octubre de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van asso-
lir la graduació en educació secundària obli-
gatòria a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-07990/10

Resposta del Govern
Reg. 42377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07990/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que no van assolir la graduació 
en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 
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:

Les darreres dades disponibles són del curs 2011-12

Matriculats: 12.463
Avaluats:12.179
Graduats: 10.684
No avaluats: 284
% Graduats/Matriculats: 85,73%
% Graduats/Avaluats: 87,72%
% No avaluats: 2,28%

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 42376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07989/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra-
cons de l’Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 314-07992/10

Resposta del Govern
Reg. 42376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07989/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 42376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07989/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar-
racons de l’Escola La Maquinista, de Barce-
lona
Tram. 314-07994/10

Resposta del Govern
Reg. 42376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07989/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el temps que es mantindran els barracons 
de l’Escola Congrés Indians, de Barcelona
Tram. 314-07995/10

Resposta del Govern
Reg. 42376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07989/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar-
racons de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-07996/10

Resposta del Govern
Reg. 42376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07989/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 42378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07997/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als cen-
tres educatius de Barcelona el curs 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: 

Educació 
infantil (se-

gon cicle)
Educació 
primària

Educació 
secundària 
obligatòria Total

Baixes 
(31.04.2013) 1.801 2.773 1.968 6.542

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 42379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07998/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona del curs 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:

Les darreres dades disponibles són les del curs 2011-
12. L’evolució del percentatge de graduació (graduats 
sobre matriculats) és la que mostra la gràfica següent:

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de cen-
tres públics de Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-07999/10

Resposta del Govern
Reg. 42380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07999/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica en concepte de beques de men-
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jador per a alumnes de centres públics de Barcelona el 
curs 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:

El Consorci d’Educació, des del curs 2008-09, convo-
ca, tramita i resol la convocatòria d’ajuts de menjador 
per als centres de la ciutat de Barcelona. El Consorci 
elabora el seu pressupost a partir de les aportacions, 
per al conjunt de la seva activitat, de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

El Consorci, en els darrers exercicis pressupostaris ha 
destinat 6.000.000 d’euros a la convocatòria. Aquest 
import s’ha complementat amb aportacions extraordi-
nàries tant de la Generalitat (convocatòries 2009-10 i 
2010-11) com de l’Ajuntament (convocatòries 2011-12 
i 2012-13). En la convocatòria del curs passat es va fer 
una despesa de 8.245.000 euros. En la convocatòria 
per al curs 2013-14 l’Ajuntament ha fet una aportació 
extraordinària que ha permès convocar ajuts per un 
import de 8.500.000 euros.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció de diver-
sos instituts a Barcelona
Tram. 314-08004/10

Resposta del Govern
Reg. 42381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08004/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els projectes de construcció de diversos instituts a 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les prioritats actuals del Departament d’Ensenya-
ment se situen en la docència i no en les obres; per 
aquest motiu no es construiran nous centres en els 
propers anys. La previsió pel que fa als Instituts era 
la següent:

Institut Viladomat

– No té projecte. La ubicació prevista és carrer Con-
sell de Cent, núm.148. L’Ajuntament de Barcelona, per 
Acord del Ple, ha ofert el solar a la Generalitat de 
Catalunya.

Institut Vallcarca

– Hi ha un projecte redactat com a centre de 3/2 línies. 
La ubicació prevista és al carrer Anna Pifarré, núm. 
20-26. L’Ajuntament de Barcelona, per Acord del Ple, 
ha ofert el solar a la Generalitat de Catalunya.

Institut Sant Martí, Institut Sagrera, Institut La Mari-
na, Institut La Clota, Institut Anglesola

– No tenen projecte redactat i l’Ajuntament de Bar-
celona no ha ofert cap solar a la Generalitat de Cata-
lunya.

Institut Rubió i Tudurí

– Aquest Institut és municipal.

Institut Fluvià

– El Departament d’Ensenyament ha iniciat els tràmits 
per a l’encàrrec del projecte. La ubicació prevista és al 
carrer Pujades, núm. 311. L’Ajuntament de Barcelona, 
per Acord del Ple, ha ofert el solar a la Generalitat de 
Catalunya.

Institut Fabra i Coats

– El projecte està redactat com a centre de 3/2 líni-
es. La ubicació prevista és al carrer Sant Adrià, núm. 
10-12 (antiga fàbrica Fabra i Coats). L’Ajuntament de 
Barcelona, per Acord del Ple, ha ofert el solar a la Ge-
neralitat de Catalunya.

Institut Angeleta Ferrer

– El projecte està redactat com a centre de 3/2 línies. 
La ubicació prevista és al carrer Marina, núm. 193-
195. L’Ajuntament de Barcelona, per Acord del Ple, ha 
ofert el solar a la Generalitat de Catalunya.

Institut Miquel Tarradell

– No hi ha cap previsió de nova construcció. L’any 
2008 es va adjudicar i executar les obres d’adequació 
d’aquest institut.

Institut Josep Pla

– No hi ha cap previsió de nova construcció. L’any 
2011 es va adjudicar l’arranjament per desperfectes de 
l’incendi que es va produir.

Pel que fa a les aportacions econòmiques previstes 
per a l’any 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 Catalu-
nya. Serà en aquest moment quan, en seu parlamen-
tària, es podran analitzar les aportacions econòmi-



5 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 179

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 36

ques que es preveuen destinar als conceptes indicats 
a la pregunta.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els centres escolars que funcionen en bar-
racons a Barcelona i el calendari de supressió
Tram. 314-08006/10

Resposta del Govern
Reg. 42382 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08006/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres escolars que funcionen en barracons a Bar-
celona i el calendari de supressió

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 centres escolars de la ciutat de Barcelona que es 
troben actualment en mòduls prefabricats són els se-
güents:

– Escola l’Univers (antiga Escola Bailén)
– Escola dels Encants
– Escola Congrés Indians
– Escola Can Fabra
– Escola La Maquinista

El calendari de retirada de mòduls prefabricats és el se-
güent:

– El curs 2012/13 va entrar en funcionament l’Escola 
Sant Martí.
– El curs 2013/14 ha entrat en funcionament l’Escola 
Mediterrània.
– El curs 2014/15 ha d’entrar en funcionament l’Escola 
Congrés Indians.
– El curs 2015/16 ha d’entrar en funcionament l’Escola 
Can Fabra.

Pel que fa a la resta de centres, s’aniran eliminant els 
mòduls prefabricats a mesura que les disponibilitats 
pressupostàries del Govern ho permetin.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de formació d’adults a Bar-
celona
Tram. 314-08007/10

Resposta del Govern
Reg. 42383 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08007/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de formació d’adults a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les causes per les quals no es varen poder atendre to-
tes les sol·licituds de places de formació d’adults a la 
ciutat de Barcelona durant el curs 2012-2013, es deu a 
demandes efectuades en centres que no disposaven de 
places suficients.

La resposta a les dades sol·licitades en aquesta pregun-
ta parlamentària es troba en document annex.

Barcelona, 18 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 els centres educatius de primària i se-
cundària que es preveu de posar en funcio-
nament a Barcelona
Tram. 314-08010/10

Resposta del Govern
Reg. 42384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08010/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres educatius de primària i secundària que es 
preveu de posar en funcionament a Barcelona

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:

El curs 2013-14 l’escola Mediterrània ha començat 
les activitats docents en el nou edifici, amb capacitat 
d’una línia. L’obra de construcció de l’Escola Mediter-
rània, que es situa exactament en el mateix lloc on hi 
havia l’antic edifici (que es va enderrocar l’any 2007), 
al Pg. Marítim de la Barceloneta, l’ha executat l’Ajun-
tament de Barcelona a través de l’empresa BIMSA i ha 
suposat una inversió total de 4.657.000 €.

No s’ha posat en funcionament cap altra escola ni institut.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 42385 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08011/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llars d’infants de titularitat de la Genera-
litat 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:

El CEB gestiona les 5 llars d’infants o escoles d’edu-
cació infantil de primer cicle de titularitat del Depar-
tament d’Educació que hi ha a la ciutat i que ofereixen 
places per a infants de 0 a 3 anys.

Districte
Sants-
Montjuïc

Nou 
Barris

Sant 
Andreu Sant Martí Total

Escola La Gavina L’Airet El Mar Cascavell El Vuit 5
Unitats 4 10 5 6 4 29
Infants 48 137 59 81 45 370

Com cada curs, les llars han tingut ocupades totes les 
places que ofereixen. La matrícula en conjunt és de 370 
infants. La demanda no atesa ha estat de 108 sol·licituds.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Gene-
ralitat a Barcelona
Tram. 314-08012/10

Resposta del Govern
Reg. 42386 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08012/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’in-
fants de titularitat de la Generalitat a Barcelona

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 informo del se-
güent:

El curs 2012-13 no s’ha produït cap modificació de la 
ràtio d’alumnes/grup a les Llars d’Infants.

Per al curs 2013-14 no es preveuen modificacions.

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 42465 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08014/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els equipaments esportius que rebran finançament 
per a la construcció o l’arranjament el 2013, a 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, dono resposta a la pregun-
ta escrita, amb Número de Tramitació: 314-08014/10, 
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amb la informació facilitada per la Secretaria General 
de l’Esport.

Barcelona, 25 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-08014/10

El Consell Català de l’Esport no té prevista cap con-
vocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
construcció o el condicionament d’equipaments espor-
tius aquest any.

Respecte al finançament d’activitats o competicions 
esportives celebrades a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2013, us fem saber que d’acord amb l’article 18 de 
la Llei 38/2003, General de Subvencions, les subven-
cions concedides amb expressió de la convocatòria, el 
programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputen, es 
publiquen al DOGC, i també amb la preceptiva publi-
citat a través de la pàgina web de la Secretaria General 
de l’Esport. Per això, tenint en compte que les vostres 
sol·licituds d’informació referents a subvencions és pú-
blica, us adreço als mitjans de publicitat esmentats per 
accedir a les dades en qüestió.

Us fem avinent que al DOGC del 21 de novembre de 
2012 es van publicar les bases reguladores i convoca-
tòria anticipada de subvencions per a l’organització i 
participació en activitats esportives federades corres-
ponents a les temporades 2011-2012 i 2012-2013, re-
solta en data 28 de juny de 2013.

Alhora, al DOGC de 16 de juliol de 2013 es va publi-
car la Resolució PRE/1542/2013, de 8 de juliol, per la 
qual s’obre la convocatòria del procediment per a la 
concessió de subvencions per al suport a l’acció de les 
federacions esportives catalanes i les unions esporti-
ves de clubs i associacions per a l’any 2013, i se n’apro-
ven les bases reguladores. La concessió va ser resolta 
en data 25 de setembre de 2013.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

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

Resposta del Govern
Reg. 42445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08088/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el percentatge de delictes i faltes produïts a Bar-
celona durant el 2013 que els Mossos d’Esquadra han 
resolt

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08088/10.

El percentatge de resolució de delictes a la ciutat de 
Barcelona durant el primer semestre de 2013 ha estat 
del 29,10% i el de les faltes, del 23,71%.

Els percentatges de resolució de les faltes, distribuïdes 
per tipologies, han estat els següents:

– Faltes contra les persones: 84,38% de resolució.
– Faltes contra el patrimoni: 14,40% de resolució.
– Faltes contra els interessos generals: 67,16%.
– Faltes contra l’ordre públic: 113,25% de resolució. 

Aquest percentatge és superior al 100% perquè durant 
el primer semestre de 2013 es van resoldre denúncies 
presentades abans de 2013.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores extraordinàries fe-
tes pels mossos d’esquadra a Barcelona du-
rant el 2013
Tram. 314-08089/10

Resposta del Govern
Reg. 42446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08089/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos 
d’esquadra a Barcelona durant el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08089/10.

El nombre d’hores extraordinàries fetes pels Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona durant el primer 
semestre de 2013 va ser 2.787; el cost econòmic va 
ser 47.964,27 €.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per infrac-
cions de l’Ordenança de mesures per a fo-
mentar i garantir la convivència ciutadana 
a l’espai públic interposades pels mossos 
d’esquadra a Barcelona durant el 2013
Tram. 314-08090/10

Resposta del Govern
Reg. 42447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08090/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenan-
ça de mesures per a fomentar i garantir la convivèn-
cia ciutadana a l’espai públic interposades pels mossos 
d’esquadra a Barcelona durant el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08090/10.

El nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenan-
ça de Mesures per a fomentar i garantir la convivència 
ciutadana a l’espai públic a Barcelona durant el primer 
semestre de 2013 va ser de 37.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42448 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08091/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a 
Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08091/10.

D’acord amb el que preveu l’article 12.1 A), apartat c), 
de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces 
i cossos de seguretat, el Cos Nacional de Policia és el 
competent per facilitar les dades relatives als estran-
gers que es trobaven en situació il·legal dels detinguts 
durant el primer semestre de 2013 a Barcelona.

Els sistemes informàtics de la Direcció General de la 
Policia no permeten fer una extracció dels estrangers 
detinguts que es trobaven en situació il·legal. Fins ara 
es subministrava les dades dels que es trobaven en si-
tuació d’estada administrativa, però aquesta dada no 
respon estadísticament a la naturalesa de la informa-
ció peticionada. Igualment, correspon al Cos Nacio-
nal de Policia informar de la situació administrativa 
d’aquestes persones.

Per últim, assenyalar que en cap cas les persones es-
trangeres detingudes per la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra es posen a disposició del Cos 
Nacional de Policia (CNP), sinó que són posades a dis-
posició judicial. En cas que aquestes persones inte-
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ressin al CNP, és el mateix cos policial qui s’encarrega 
de recollir-les a la sortida del jutjat.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42449 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08092/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’absentisme laboral a la Sala de Coordinació de 
la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra durant el 
2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08092/10.

El nivell d’absentisme laboral durant el primer semes-
tre de 2013 a la Sala Regional de Comandament Regió 
Policial Metropolitana Barcelona va ser del 4,20%.

El nivell d’absentisme laboral del Cos de Mossos d’Es-
quadra durant el primer semestre de 2013 va ser del 
5,09%

Per últim, el nivell d’absentisme laboral del Cos de 
Mossos d’Esquadra a la RP Metropolitana Barcelona 
durant el primer semestre de 2013 va ser del 5,20%

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42450 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08093/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra per 
delictes, faltes i requeriments judicials a Barcelona el 
2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08093/10.

El nombre de detinguts per part de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra a Barcelona durant el 
primer semestre de 2013 va ser el següent: 

Ciutat Vella 2.112
Eixample 1.510
Sant Martí 1.445
Sants - Montjuïc 1227
Les Corts 471
Sarrià - St. Gervasi 405
Gràcia 183
Horta 352
Nou Barris 447
Sant Andreu 286
RPMB 37

Total 8.475

El nombre de detinguts per delictes relacionats amb el 
trànsit va ser de 42 i per delictes contra el patrimoni 
de 3.058.

Del total de detinguts a Barcelona durant el primer se-
mestre de 2013, 2.971 eren de nacionalitat espanyola i 
5.504 de nacionalitat estrangera.

Finalment, 8.069 dels detinguts eren majors d’edat, 
379 eren menors d’edat i 27 eren d’edat desconeguda. 
Dels menors detinguts, 191 eren estrangers.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies presentades als Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona el primer se-
mestre del 2013
Tram. 314-08095/10

Resposta del Govern
Reg. 42451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08095/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de 
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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08095/10.

Les denúncies presentades davant la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra durant el primer semestre 
de 2013 a la ciutat de Barcelona han estat les següents: 

Tipus fet Fets coneguts

Delictes 38.845
Faltes 33.297
Total 72.142

Totes les denúncies presentades davant el cos de Mos-
sos d’Esquadra són cursades a l’autoritat judicial cor-
responent.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08096/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra 
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, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08096/10.

El nombre d’accidents laborals en el Cos de Mossos 
d’Esquadra durant el primer semestre de 2013 va ser 
de 1.191 amb baixa i de 1.385 sense baixa.

A la Regió Policial de Barcelona, el nombre d’acci-
dents laborals durant el primer semestre de 2013 va ser 
de 268 amb baixa i de 374 sense baixa.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tipus d’infraccions, delictes i faltes 
comesos a Barcelona durant el primer se-
mestre del 2013
Tram. 314-08097/10

Resposta del Govern
Reg. 42453 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08097/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els tipus d’infraccions, delictes i faltes comesos a Bar-
celona 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, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08097/10.

El nombre de delictes i faltes penals a la ciutat de 
Barcelona durant el primer semestre de 2013 va ser 
86.684.

El nombre de delictes contra el patrimoni va ser 38.518 
i el de faltes contra el patrimoni 37.929.

El nombre de delictes i faltes de furt va ser 45.639 i 
el nombre de delictes relacionats amb el trànsit va ser 
1.556.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per robatori 
al metro, als Ferrocarrils de la Generalitat i 
als tramvies metropolitans el primer semes-
tre del 2013
Tram. 314-08098/10

Resposta del Govern
Reg. 42454 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08098/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per robatori al metro, als Fer-
rocarrils de la Generalitat i als tramvies metropolitans 
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, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08098/10.

Durant el primer semestre de 2013 es van presentar 
320 denúncies per robatori amb violència i/o intimi-
dació al metro de Barcelona i 3 denúncies per robatori 
amb força.

Als ferrocarrils de la Generalitat es van presentar 10 
denúncies per robatori amb violència i/o intimidació i 
cap denúncia per robatori amb força.

Per últim, als tramvies metropolitans de Barcelona es 
van presentar 3 denúncies per robatori amb violència 
i/o intimidació i cap per robatori amb força.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42455 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08100/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Bar-
celona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08100/10.

El nombre d’efectius de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) a Barcelona, desglossat 
per àrees bàsiques policials, és el següent: 

Unitat Nombre d’efectius

ABP Les Corts 103
ABP Eixample 261
ABP Gràcia 103
ABP Horta - Guinardó 103
ABP Nou Barris 115
ABP Sant Andreu 115
ABP Sant Martí 180
ABP Sants - Montjuïc 178
ABP Ciutat Vella 285
ABP Sarrià - Sant Gervasi 110
Serveis regionals, àrees, Sala 
i altres unitats 1.550
Total 3.103

Durant el 2013 no està prevista cap incorporació de 
nous efectius a la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra. Així mateix, per als propers anys, l’incre-
ment de plantilla convingut, segons l’acord de la Junta 
de Seguretat de Catalunya celebrada el 14 de setembre 
de 2006, estarà condicionat a les disposicions pressu-
postàries.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08101/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les operacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra amb 
la Guàrdia Urbana i amb el Cos Nacional de Policia a 
Barcelona el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC
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Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08101/10.

Durant el primer semestre de 2013 la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra va dur a terme, a la ciu-
tat de Barcelona, 15 operacions conjuntes amb el Cos 
Nacional de Policia (en les quals va participar també la 
Guàrdia Urbana), totes elles relacionades en l’àmbit de 
l’estrangeria, i 1.025 operacions amb la Guàrdia Urba-
na de Barcelona.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08102/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la posada en funcionament de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra dels districtes de Sarrià - Sant 
Gervasi i de Sant Martí, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08102/10.

La previsió d’inici de les obres de construcció de les 
dues comissaries es fixa a meitat de 2015. El desenvo-
lupament de les obres es donarà al llarg del 2016 i del 
2017 i la previsió de la posada en funcionament s’esta-
bleix en el 2018, per al cas de Sant Martí, i a finals de 
2017 o primer semestre de 2018 per al cas de Sarrià - 
Sant Gervasi.

Barcelona, 23 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Bar-
celona el primer semestre del 2013
Tram. 314-08103/10

Resposta del Govern
Reg. 42458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08103/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies presentades a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de 
Catalunya de 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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08103/10.

El nombre de denúncies presentades a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) del Cos de Mossos d’Es-
quadra a la Plaça Catalunya durant el primer semestre 
de 2013 va ser 7.905.

L’evolució de les denúncies presentades en aquesta 
OAC entre els anys 2009 i 2012 és la següent: 

Unitat 2009 2010 2011 2012

OAC Plaça Catalunya 17.101 19.532 18.843 16.673

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de targetes T-12 sol-

licitades el primer semestre del 2013
Tram. 314-08105/10

Resposta del Govern
Reg. 41472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08105/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de targetes T-12 sol·licitades el primer se-
mestre del 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:

Us adjunto, en annex, la informació detallada.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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 sancions fermes per excés de ve-
locitat a les rondes de Barcelona durant el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-08112/10

Resposta del Govern
Reg. 42459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08112/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions fermes per excés de velocitat a les rondes 
de Barcelona durant el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08112/10.

El nombre de sancions fermes imposades pel Servei 
Català de Trànsit durant el primer semestre de 2013 
per infraccions d’excés de velocitat a les rondes de 
Barcelona que fixa el Decret 152/2007 és 1.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 42387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08127/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de centres educatius que s’han adhe-
rit al programa Escoles Verdes 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 informo del se-
güent:

Des de fa uns quants anys els centres educatius de Bar-
celona que volen realitzar projectes d’educació ambi-
ental s’acullen al programa de l’Agenda 21 Escolar i 
no al programa Escoles Verdes, que continua vigent 
per a la resta de Catalunya. Per magnitud i experiència 
de la xarxa Agenda 21, el Consorci d’Educació va op-
tar per evitar duplicitats i unificar tots els centres en un 
sol programa: l’Agenda 21 Escolar.

Fins el 30 de juny del 2013 (curs 2012-2013) hi hagut 
321 centres educatius de la ciutat (bressol, infantil, 
primària, secundària, batxillerat i cicles formatius) 
que han realitzat un projecte d’educació ambiental 
dins del programa de l’Agenda 21 Escolar del De-
partament d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Els centres tenen de temps fins el 30 de setembre del 
2013 per presentar els nous projectes d’educació am-
biental per aquest curs 2013-2014 a la Secretaria de 
l’Agenda 21 Escolar. La previsió és que el nombre 
d’escoles participants al programa continuarà crei-
xent i que s’arribarà a la xifra de 340 centres educatius 
(curs 2013-2014).

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els compromisos d’inversions del 
2009 ençà i el deute amb proveïdors, cen-
tres sanitaris, centres educatius, farmàcies, 
entitats del tercer sector social i ens locals
Tram. 314-08178/10

Resposta del Govern
Reg. 42582 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08178/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els compromisos d’inversions del 2009 ençà i el deu-
te amb proveïdors, centres sanitaris, centres educatius, 
farmàcies, entitats del tercer sector social i ens locals

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-08178/10.

Des de fa temps, la tresoreria de la Generalitat de Ca-
talunya s’ha vist afectada per la crisi financera inter-
nacional, l’incompliment per part del Govern central 
dels compromisos econòmics contrets amb Catalunya, 
la baixada dels ingressos i el tancament dels mercats. 
Per això, el Govern de la Generalitat ha hagut d’adop-
tar mesures restrictives que, unides a la situació d’es-
cassetat de recursos que s’ha generat, ha provocat re-
tards en diferents pagaments i està obligant a tots els 
gestors a fer un esforç d’establiment de prioritats.

En aquest context, la Generalitat s’ha vist abocada a 
adherir-se als mecanismes 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 permès per la normativa d’estabilitat 
pressupostària, així com el pagament de les obligaci-
ons pendents amb els proveïdors. Els esmentats me-
canismes determinen expressament les finalitats a què 
ha de ser aplicada la liquiditat atorgada, per sobre de 
les quals no poden prevaldre les d’altre tipus.

En relació amb la implementació actual dels esmentats 
mecanismes, la primera fase del mecanisme extraor-
dinari regulat al Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de 
juny, de mesures urgents contra la morositat de les ad-
ministracions públiques i de suport als ens locals amb 
problemes financers, fa referència a les despeses se-
güents: concerts sanitaris, educatius i de serveis soci-
als; convenis de col·laboració; transferències a institu-
cions sense ànim de lucre i amb fins socials en l’àmbit 
de la infància, la discapacitat i la tercera edat; subven-

cions per a I+D+I; transferències a ens locals, i prove-
ïdors d’universitats.

L’anterior mecanisme preveu una segona fase, en la qual 
s’inclouen els següents conceptes: contractes d’obres, 
concessió d’obres públiques, gestió de serveis públics, 
incloent-hi la modalitat de concessió, serveis, subminis-
traments, col·laboració entre el sector públic i el sector 
privat, i els contractes privats de creació i interpretació 
artística i literària o espectacles; contractes previstos en 
la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments 
de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals; contractes d’arrenda-
ment sobre béns immobles; subvencions atorgades en el 
marc de la contractació pública, en concepte de bonifi-
cació de tarifes que han pagat les persones usuàries per 
poder utilitzar un bé o servei; encomana de gestió (l’en-
titat encomanada ha de tenir atribuïda la condició de 
mitjà propi i servei tècnic de l’Administració i no estar 
inclosa en la definició de comunitat autònoma ni d’enti-
tat local); i concessions administratives.

Aquelles despeses no incloses en la primera fase, ni 
tampoc en la segona, entraran en el circuit ordinari de 
pagaments d’acord amb els criteris de programació 
de la Subdirecció General de

Tresoreria. No obstant això, convé tenir en compte que 
el mecanisme previst al Reial decret llei 8/2013, de 28 
de juny, té com a objectiu reduir el deute comercial de 
les administracions autonòmiques i liquidar deutes pen-
dents. La Generalitat de Catalunya, adherida a aquest 
mecanisme, confia en el compliment dels seus objectius.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 42388 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08181/10 i 314-08182/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
professors que ha perdut l’escola pública del 2010 ençà

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:
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La plantilla de professorat en centres i serveis educa-
tius públics (no inclou dotacions per a substitucions) 
els darrers quatre cursos ha estat la següent: 

Curs 2010-2011 67.054
Curs 2011-2012 67.054
Curs 2012-2013 64.165
Curs 2013-2014 64.165

La minoració d’efectius del curs 2012-2013 respon a 
la implementació del Reial Decret Llei 14/2012, de 
20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 
21.4.2012).

Tot i això, es considera que no s’ha perjudicat la qua-
litat educativa de la nostra escola pública, atès que el 
nombre d’hores lectives de professorat a cada grup 
d’escolarització no s’ha reduït en la mesura que cada 
docent ha incrementat el seu horari lectiu setmanal en 
1 hora (de 24 a 25 hores en el cos de mestres i de 19 a 
20 hores en els cossos de secundària).

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 42388 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08181/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació dels criteris per a es-
tablir la plantilla del personal de neteja a les 
llars d’infants
Tram. 314-08206/10

Resposta del Govern
Reg. 42389 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08206/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació dels criteris per a establir la plantilla 
del personal de neteja a les llars d’infants

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

El Departament d’Ensenyament és titular de 42 llars 
d’infants d’arreu de Catalunya. El servei de neteja i 
cuina de les esmentades llars d’infants es realitza per 
personal vinculat amb el Departament amb un con-
tracte laboral, si bé, en 15 llars aquest servei es por-
ta a terme, de forma exclusiva o compartida, mitjan-
çant contractació administrativa. Tant en un cas com 
en l’altre, fins al curs 2012-2013, cada llar d’infants ha 
tingut assignada una dotació d’ajudant de cuina-nete-
jador, incrementada en una dotació més per cada dos 
grups d’infants, i no s’ha tingut en consideració als 
efectes de la determinació de les dotacions la super-
fície del centre.

El Departament d’Ensenyament durant l’any 2013 ha 
constituït una comissió tècnica interna integrada per 
diferents unitats orgàniques amb competències en ma-
tèria d’organització i funcionament dels centres, ges-
tió pedagògica, gestió econòmica i gestió dels recursos 
humans, per tal d’analitzar des de les diferents ves-
sants la situació de les llars d’infants de les quals n’és 
titular i realitzar propostes per a la seva millora.

De conformitat amb l’anàlisi realitzat, s’ha considerat 
convenient, entre d’altres mesures, establir a partir del 
curs 2013-2014 nous criteris d’assignació de dotacions 
d’ajudants de cuina-netejadors, garantint, en tot cas, 
un mínim de dues dotacions per a les llars que dis-
posen fins a tres grups d’infants, i un mínim de tres 
dotacions a les llars amb més de tres grups. En aquest 
sentit, el nombre de dotacions es determina d’acord 
amb la superfície total del centre, el nombre de grups 
d’infants i el nombre de nens que utilitzen el servei de 
menjador.

Atès que d’acord amb l’estudi realitzat i en aplicació 
dels nous criteris d’assignació de dotacions s’ha cons-
tatat que el servei de cuina i neteja de les llars es troba 
sobredotat tenint en compte la situació i evolució de la 
matrícula dels centres, el Departament d’Ensenyament 
ha adoptat la decisió de no formalitzar nous contrac-
tes de serveis externs a partir del curs 2013-2014 i as-
sumir íntegrament amb personal propi de plantilla la 
prestació del servei, realitzant la necessària redistribu-
ció d’efectius. Aquesta mesura permet l’optimització 
dels recursos disponibles amb el conseqüent estalvi 
econòmic i contenció de la despesa, el manteniment 
de la plantilla de personal propi, així com la homoge-
neïtzació de les condicions de treball de tot el personal 
de les llars d’infants.

Les empreses amb les quals el Departament va con-
tractar el servei de cuina i neteja en algunes llars 
d’infants des de l’1 de març fins al 31 d’agost de 2013 
van ser informades en data 17 de juny de 2013 de la 
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voluntat de no prorrogar els contractes de serveis vi-
gents ni licitar-ne de nous, si bé en data 17 de juliol 
de 2013, un cop analitzats en la reunió mantinguda 
el 15 de juliol amb les empreses Clece, SA, La Brui-
xa Neteges Generals i Manteniments SL i Comertel 
SA els aspectes relatius a la finalització de la presta-
ció del servei, i en consideració a les seves peticions, 
es va comunicar a les empreses indicades la possi-
bilitat d’acordar la pròrroga prevista en el contracte 
administratiu fins al 31 de desembre de 2013, com a 
màxim, única pròrroga possible legalment, amb una 
minoració del 10% de l’import, la qual cosa ha estat 
acceptada, amb la formalització de les corresponents 
addendes de modificació i pròrroga amb efectes 1 de 
setembre de 2013.

Pel que fa a les condicions de treball del personal de 
la categoria professional d’ajudant de cuina-netejador 
contractat pel Departament, el Comitè Intercentres del 
personal laboral i el Departament d’Ensenyament han 
acordat en data 12 de juliol de 2013 que, per tal d’opti-
mitzar i fer més efectiu el servei de neteja i que el per-
sonal desenvolupi part de la seva jornada de treball en 
una franja horària que no interfereixi l’activitat edu-
cativa de la llar, aquest pugui realitzar la seva jornada 
de treball en dues distribucions horàries diferenciades 
(d’11h a 19h o bé de 7h a 15hores), optant a una d’elles 
de forma consensuada amb la direcció de la llar. En tot 
cas, haurà de quedar garantit el servei durant l’horari 
d’activitat i funcionament de la llar amb la presència 
d’un/a treballador/a, com a mínim, entre les 9 a 17 ho-
res. En aquest sentit, s’atendran de forma immediata 
les substitucions del personal que sigui necessari per 
atendre aquesta franja horària.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les anàlisis de la qualitat de l’aire a 
Tarragona
Tram. 314-08269/10

Resposta del Govern
Reg. 42343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08269/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les anàlisis de la qualitat de l’aire a Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Roca Mas

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

Una de les competències d’aquest Departament és 
l’avaluació de la qualitat de l’aire. La Xarxa de Vigi-
lància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica són 
unes de les eines que s’utilitzen per efectuar aquesta 
avaluació.

Els criteris per ubicar els punts de mesura, la metodo-
logia de determinació dels contaminants i els paràme-
tres per avaluar com s’ha de qualificar la qualitat de 
l’aire estan definits per la Unió Europea.

Us adjunto, en Annex I, la infraestructura de mesura 
de la què disposa el Camp de Tarragona.

Anualment, i tal com estableix la normativa europea, 
el Departament fa un balanç de la qualitat de l’aire del 
Camp de Tarragona. Pel que fa a l’anàlisi dels darrers 
5 anys s’indica que:

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el 
monòxid de carboni, el diòxid de nitrogen, el plom i 
les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 
micres han estat inferiors als valors límit establerts per 
la normativa vigent a tots els punts de mesurament.

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel 
i benzo(a)pirè no s’han superat els valors objectiu esta-
blerts a la legislació a cap dels punts de mesura.

Respecte les mesures de partícules en suspensió de di-
àmetre inferior a 10 micres, l’any 2008 es va superar 
el valor límit anual a l’estació de Tarragona (Port). La 
causa d’aquesta superació és la incidència directa de 
l’activitat portuària. En aquest sentit, l’Autoritat Portu-
ària de Tarragona va aprovar el Pla Estratègic de Medi 
Ambient que establia prendre mesures de reducció de 
l’emissió de partícules.

Es van detectar superacions semihoràries del conta-
minant sulfur d’hidrogen durant els anys 2008, a l’es-
tació de Perafort, i 2009 i 2011, a l’estació de Constan-
tí. Es tracta de superacions esporàdiques i de caràcter 
local. Els anys 2010 i 2012 no s’ha enregistrat cap su-
peració semihorària.

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, es van detec-
tar superacions horàries del llindar d’informació hora-
ri a la població durant tot el període als punts de me-
surament d’Alcover, Constantí, Reus i Tarragona (Parc 
de la Ciutat). D’altra banda, no s’ha superat en cap oca-
sió el llindar d’alerta en aquesta zona.

Per tal de reduir els nivells d’ozó troposfèric al Camp 
de Tarragona ha estat operatiu el protocol d’actuació 
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT).

Respecte el clorur d’hidrogen, durant els anys 2009 i 
2010, es van enregistrar diverses superacions diàries 
en el punt de mesurament de què disposa aquesta zona 
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al municipi de Constantí. L’origen d’aquestes superaci-
ons és industrial.

Barcelona, 24 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 l’estat d’execució dels acords relatius 
a la integració urbana de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat als barris de Gràcia i 
Can Feu, de Sabadell
Tram. 314-08526/10

Resposta del Govern
Reg. 42344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08526/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels acords relatius a la integració 
urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat als 
barris de Gràcia i Can Feu, de Sabadell

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

El desenvolupament dels compromisos establerts per la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell en 
el conveni signat el juny de 2012 per a la integració ur-
bana de la línia d’FGC als barris de Gràcia i Can Feu de 
Sabadell està duent a terme de manera coordinada entre 
els serveis tècnics d’ambdues administracions.

En aquest sentit, aquest Departament està elaborant 
l’estudi informatiu que ha de definir les actuacions 
corresponents a l’obra civil i les instal·lacions ferrovi-
àries per al soterrament de l’actual línia d’FGC en el 
tram comprès entre el carrer Sobarber i el passeig de 
Can Feu, mentre que l’Ajuntament de Sabadell treballa 
la modificació del planejament urbanístic de la ciutat 
i la determinació de les plusvàlues urbanístiques que 
aquesta modificació pugui generar.

Es preveu que l’esmentat estudi informatiu quedi enlles-
tit durant el 2013. Serà amb posterioritat a la seva trami-
tació i aprovació definitiva, quan es podrà dur a terme la 
redacció del corresponent projecte constructiu.

Tal i com recull el conveni signat, serà una vegada co-
neguts els costos del perllongament del soterrament 

dels FGC fins al passeig de Can Feu, així com els va-
lors de les plusvàlues urbanístiques previstes en el pro-
jecte de Pla de Millora Urbana de l’Ajuntament, quan 
es podrà procedir a elaborar la memòria econòmico-
financera de l’actuació.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb diversos ajuntaments
Tram. 314-08536/10 a 314-08595/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 42583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08536/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb l’Ajuntament d’Abrera (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Sergio García Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a les 
preguntes compreses entre la 314-08536/10 i la 314-
08595/10, ambdues incloses.

Des de fa temps, la tresoreria de la Generalitat de Ca-
talunya s’ha vist afectada per la crisi financera inter-
nacional, l’incompliment per part del Govern central 
dels compromisos econòmics contrets amb Catalunya, 
la baixada dels ingressos i el tancament dels mercats. 
Per això, el Govern de la Generalitat ha hagut d’adop-
tar mesures restrictives que, unides a la situació d’es-
cassetat de recursos que s’ha generat, ha provocat re-
tards en diferents pagaments i està obligant a tots els 
gestors a fer un esforç d’establiment de prioritats.

En aquest context, la Generalitat s’ha vist abocada a 
adherir-se als mecanismes 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 permès per la normativa d’estabilitat 
pressupostària, així com el pagament de les obligaci-
ons pendents amb els proveïdors. Els esmentats me-
canismes determinen expressament les finalitats a què 
ha de ser aplicada la liquiditat atorgada, per sobre de 
les quals no poden prevaldre les d’altre tipus.

En relació amb la implementació actual dels esmentats 
mecanismes, la primera fase del mecanisme extraordi-
nari regulat al Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, 
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de mesures urgents contra la morositat de les adminis-
tracions públiques i de suport als ens locals amb pro-
blemes financers, fa referència a les despeses següents: 
concerts sanitaris, educatius i de serveis socials; con-
venis de col·laboració; transferències a institucions 
sense ànim de lucre i amb fins socials en l’àmbit de la 
infància, la discapacitat i la tercera edat; subvencions 
per a I+D+I; transferències a ens locals, i proveïdors 
d’universitats.

L’anterior mecanisme preveu una segona fase, en la 
qual s’inclouen els següents conceptes: contractes 
d’obres, concessió d’obres públiques, gestió de serveis 
públics, incloent-hi la modalitat de concessió, serveis, 
subministraments, col·laboració entre el sector públic 
i el sector privat, i els contractes privats de creació i 
interpretació artística i literària o espectacles; contrac-
tes previstos en la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports i els serveis postals; contrac-
tes d’arrendament sobre béns immobles; subvencions 
atorgades en el marc de la contractació pública, en 
concepte de bonificació de tarifes que han pagat les 
persones usuàries per poder utilitzar un bé o servei; 
encomana de gestió (l’entitat encomanada ha de tenir 
atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
l’Administració i no estar inclosa en la definició de co-
munitat autònoma ni d’entitat local); i concessions ad-
ministratives.

Aquelles despeses no incloses en la primera fase, ni 
tampoc en la segona, entraran en el circuit ordinari de 
pagaments d’acord amb els criteris de programació de 
la Subdirecció General de Tresoreria. No obstant això, 
convé tenir en compte que el mecanisme previst al Re-
ial decret llei 8/2013, de 28 de juny, té com a objectiu 
reduir el deute comercial de les administracions auto-
nòmiques i liquidar deutes pendents. La Generalitat de 
Catalunya, adherida a aquest mecanisme, confia en el 
compliment dels seus objectius.

Barcelona, 25 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-08536/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 314-
08537/10, 314-08538/10, 314-08539/10, 314-08540/10, 
314-08541/10, 314-08542/10, 314-08543/10, 314-08544/10, 
314-08545/10, 314-08546/10, 314-08547/10, 314-08548/10, 
314-08549/10, 314-08550/10, 314-08551/10, 314-08552/10, 
314-08553/10, 314-08554/10, 314-08555/10, 314-08556/10, 
314-08557/10, 314-08558/10, 314-08559/10, 314-08560/10, 
314-08561/10, 314-08562/10, 314-08563/10, 314-08564/10, 
314-08565/10, 314-08566/10, 314-08567/10, 314-08568/10, 
314-08569/10, 314-08570/10, 314-08571/10, 314-08572/10, 
314-08573/10, 314-08574/10, 314-08575/10, 314-08576/10, 
314-08577/10, 314-08578/10, 314-08579/10, 314-08580/10, 
314-08581/10, 314-08582/10, 314-08583/10, 314-08584/10, 

314-08585/10, 314-08586/10, 314-08587/10, 314-08588/10, 
314-08589/10, 314-08590/10, 314-08591/10, 314-08592/10, 
314-08593/10, 314-08594/10 i 314-08595/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no s’han cons-
truït les estacions depuradores d’aigües re-
siduals previstes en el Pla de sanejament del 
2003 al Berguedà
Tram. 314-08630/10

Resposta del Govern
Reg. 42345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08630/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals no s’han construït les estacions 
depuradores d’aigües residuals previstes en el Pla de 
sanejament del 2003 al Berguedà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Daniel Fernández González, Jordi Terra-
des i Santacreu

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) a la comarca del 
Berguedà ha planificat un total de 13 actuacions inclo-
ses al Pla de sanejament.

D’aquestes 13 actuacions, en règim de concessió, 
l’ACA ja n’ha finalitzat i posat en servei un total de 4. 
Aquestes actuacions en servei s’exploten a través de la 
concessió del Llobregat Nord.

De la resta d’actuacions, n’hi ha unes que no s’han fi-
nalitzat les obres i es troben en execució, d’altres que 
no han iniciat les obres i n’hi ha algunes en període de 
proves per a la seva entrada en funcionament abans de 
finals d’any.

Per tant, es fa difícil preveure la data aproximada de 
finalització i/o execució de les esmentades actuacions.

Barcelona, 24 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 millorament de la carretera C-26 en-
tre Solsona i Berga
Tram. 314-08631/10

Resposta del Govern
Reg. 42346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08631/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de la carretera C-26 entre Solsona i Berga

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Daniel Fernández González, Jordi Terra-
des i Santacreu

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

El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 
preveu el condicionament de la carretera C-26 de Sol-
sona a Berga i de Berga a Ripoll dins de la seva segona 
fase de desenvolupament, per tant la seva programació 
es farà a partir de l’any 2016.

Actualment es troben en diferents fases d’estudi o pro-
jecte les actuacions següents:

– Condicionament Navès - Montmajor
– Condicionament Montmajor - Berga
– Condicionament Cercs - Borredà
– Variant de Vilada
– Condicionament Borredà a Ripoll

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de la carretera de la 
Pobla de Lillet a Campdevànol
Tram. 314-08632/10

Resposta del Govern
Reg. 42347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08632/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el millorament de la carretera de la Pobla de Lillet a 
Campdevànol

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Daniel Fernández González, Jordi Terra-
des i Santacreu

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

El capteniment del Govern és impulsar la millora de 
la carretera de la Pobla de Lillet a Campdevànol, dins 
del conjunt de les actuacions de condicionament de les 
carreteres de la xarxa comarcal i d’acord amb les dis-
ponibilitats pressupostàries.

El projecte de condicionament del tram de Campdevà-
nol a Xoriguera, es troba en fase de redacció, i el des-
glossat del projecte corresponent al tram de la Pobla 
de Lillet a Xoriguera resta pendent de redactar.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la continuïtat del millorament de la carre-
tera de Sant Llorenç de Morunys a Berga
Tram. 314-08633/10

Resposta del Govern
Reg. 42348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08633/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la continuïtat del millorament de la carretera de Sant 
Llorenç de Morunys a Berga

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Daniel Fernández González, Jordi Terra-
des i Santacreu

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

El capteniment del Govern és continuar amb les ac-
tuacions de millora de la carretera de Sant Llorenç de 
Morunys a Berga, dins del que permetin les disponibi-
litats pressupostàries adreçades a la millora de la xar-
xa comarcal de carreteres.

Sobre la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys 
es va redactar un estudi previ de condicionament glo-
bal, a partir del qual s’encaixaran les diferents actua-
cions de millores puntuals del traçat existent que es 
puguin programar.

Barcelona, 24 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 l’import dels ajuts atorgats per a la ne-
teja dels llits dels rius i les rieres del Bergue-
dà el 2010 i el 2011
Tram. 314-08634/10

Resposta del Govern
Reg. 42349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08634/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts atorgats per a la neteja dels llits dels 
rius i les rieres del Berguedà el 2010 i el 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Daniel Fernández González, Jordi Terra-
des i Santacreu

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), a través del 
Programa de conservació i manteniment de lleres 
(PCMLL), programa, executa (de forma directa o in-
directa a través de tercers), supervisa i fa un segui-
ment de les actuacions programades, amb l’objectiu 
de millorar la capacitat hidràulica dels cursos fluvials 
tot mantenint o millorant l’estat ecològic dels matei-
xos. Les prioritats del PCMLL són atenuar els riscos 
d’inundabilitat de les lleres, mantenint la seva capaci-
tat hidràulica.

Al Berguedà durant l’any 2010 es va executar una 
actuació de conservació i manteniment al municipi 
de Fígols (torrent de l’Aigua salada) per un import de 
12.876 €.

Durant l’any 2011, aquest programa va quedar suspès 
a tot Catalunya, per motiu de les restriccions pressu-
postàries a l’Agència Catalana de l’Aigua derivades de 
la greu situació econòmica i financera d’aquesta em-
presa pública.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conversió de la carretera C-16 entre 
Berga i el túnel del Cadí en autovia
Tram. 314-08635/10

Resposta del Govern
Reg. 42350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08635/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la conversió de la carretera C-16 entre Berga i el túnel 
del Cadí en autovia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Daniel Fernández González, Jordi Terra-
des i Santacreu

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

El Govern considera necessari treballar en el disseny 
de solucions que permetin evitar el problema de con-
gestió que en determinats moments existeixen a l’Eix 
Berga - Bagà.

Es projectes o estudis redactats durant els últims anys 
sobre la carretera de Berga a Bagà han estat els se-
güents:

– Estudi informatiu. Millora general. Nova carre-
tera. Eix del Llobregat. Carretera C-16. Tram: Ber-
ga - Bagà, amb data de redacció març 2008 i un cost 
d’1.745.667,30 € (IVA exclòs).

– Estudi d’impacte ambiental. Millora general. Nova 
carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16. Trams: 
Berga - Bagà, amb data de redacció març 2008 i un 
cost de 502.032,75 € (IVA exclòs).

– Estudi de viabilitat per l’ampliació a 3 carrils de la 
carretera C-16. Tram Berga - Bagà, amb data de redac-
ció març 2009 i un cost de 31.813,32 € (IVA exclòs).

– Estudi de trànsit. Eixos pirinencs accés a les comar-
ques de Cerdanya i Alt Urgell. C-14, C-16 i C-17. Anà-
lisi específica del corredor Berga - Bagà, amb data de 
redacció abril 2009 i un cost de 112.944,83 € (IVA ex-
clòs).

– Avaluació multicriteri d’alternatives. Millora gene-
ral. Nova carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16, 
del pk 96,500 al 117,300. Tram: Berga - Bagà, amb 
data de redacció febrer 2013 i un cost de 23.400,00 € 
(IVA exclòs).

Barcelona, 24 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 l’increment de la freqüència de pas 
de trens a la línia 1 de rodalia entre Mataró i 
Arenys de Mar (Maresme)
Tram. 314-08637/10

Resposta del Govern
Reg. 42351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08637/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de la freqüència de pas de trens a la línia 
1 de rodalia entre Mataró i Arenys de Mar (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:

En el marc del pla de millora dels serveis de Rodali-
es de Catalunya impulsat per la Generalitat de Catalu-
nya, s’està treballant per tal de dur a terme la millora 
de la freqüència de serveis en el tram entre Mataró i 
Arenys de Mar.

La millora consisteix en la prolongació de 52 trens en 
l’oferta comercial de la línia R1 des de Mataró fins a 
Arenys de Mar.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme arran de la 
sentència del Tribunal Constitucional que 
estima el conflicte positiu de competència 
contra l’Ordre ARM/1593/2009, relativa a la 
concessió de subvencions per a finalitats 
d’interès social de caràcter mediambiental
Tram. 314-08647/10

Resposta del Govern
Reg. 42352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08647/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme arran de la sentència del Tri-
bunal Constitucional que estima el conflicte positiu de 
competència contra l’Ordre ARM/1593/2009, relativa 

a la concessió de subvencions per a finalitats d’interès 
social de caràcter mediambiental

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-08647/10, 314-08648/10 i 314-08649/10, amb les 
següents consideracions:

Un cop coneguda la sentència del Tribunal Constitu-
cional (TC), la Direcció General de Polítiques Ambi-
entals d’aquest Departament s’han realitzat diferents 
accions:

1. Ha tramés una carta al Ministeri d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient demanant el procediment 
pel qual es farà efectiva la resolució de la sentència 
del TC i, alhora, ha proposat una reunió per debatre la 
distribució dels fons procedents de l’assignació tribu-
tària de l’IRPF.

2. Ha establert un mecanisme de relació amb el De-
partament de Benestar Social i Família per coordinar 
les demandes i conèixer les respostes del Govern de 
l’Estat a les nostres peticions. Cal tenir present que el 
TC ha resolt favorablement en 12 ocasions a conflic-
tes presentats pel Govern de la Generalitat respecte als 
fons procedents de l’assignació tributària de l’IRPF, 
però per a entitats socials.

3. Han coordinat amb representants de les entitats del 
tercer sector ambiental els missatges i propostes a rea-
litzar al Govern de l’Estat.

Quant a la quantitat que s’hauria de transferir al Go-
vern de la Generalitat, cal negociar amb el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, atès que 
any rere any varia i la decideixen en funció, entre d’al-
tres, de les prioritats anuals. La normativa no defineix 
exactament el percentatge que es dedica de l’assigna-
ció tributària de l’IRPF als àmbits social, l’ambiental o 
a la cooperació al desenvolupament.

Un cop aconseguim una transferència de crèdit per 
part de l’Estat amb aquesta finalitat, els instruments 
per distribuir–lo entre els projectes de les entitats ja 
estan establerts. El Departament de Territori i Soste-
nibilitat té des de l’any 2011 un Pla de Suport al Tercer 
Sector Ambiental de Catalunya 2011-2014 en què es 
defineixen un seguit de mesures que tenen per objec-
tiu millorar la gestió i promoure la innovació en el fi-
nançament públic (línia d’actuació 4). Una d’aquestes 
mesures és la millora de les convocatòries públiques 
de subvencions la qual va portar a definir una política 
de subvencions que anaven destinades a promoure tres 
aspectes del Pla:

– El reforç de l’estructura associativa del conjunt de les 
entitats, en especial, les de segon i tercer nivell.
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– El suport a la realització d’actuacions pròpies de 
les entitats per a què puguin desenvolupar la seva ac-
tivitat.

– El foment de la realització de projectes conjunts en-
tre entitats.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fons addicionals que pot adminis-
trar arran de la sentència del Tribunal Cons-
titucional que estima el conflicte positiu de 
competència contra l’Ordre ARM/1593/2009, 
relativa a la concessió de subvencions per a 
finalitats d’interès social de caràcter medi-
ambiental
Tram. 314-08648/10

Resposta del Govern
Reg. 42352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08647/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el repartiment dels fons addi-
cionals que comporta la sentència del 
Tribunal Constitucional que estima el con-
flicte positiu de competència contra l’Ordre 
ARM/1593/2009, relativa a la concessió de 
subvencions per a finalitats d’interès social 
de caràcter mediambiental
Tram. 314-08649/10

Resposta del Govern
Reg. 42352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08647/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els horaris de les concessionàries del 
servei de transport de viatgers per carretera 
a Tarragona
Tram. 314-08651/10

Resposta del Govern
Reg. 42353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08651/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els horaris de les concessionàries del servei de trans-
port de viatgers per carretera a Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

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 
314-08651/10 i 314-08652/10, amb les següents consi-
deracions:

De les dades que disposen els serveis d’inspecció de 
transport, es constata que el compliment dels horaris 
és generalitzat. En aquest sentit, cal tenir present que 
només es computa una queixa per cada 33.260 viatges. 
Per tant, el Govern valora que el servei es presta de 
forma correcta.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de la qualitat del servei de 
transport de viatgers per carretera a Tarra-
gona
Tram. 314-08652/10

Resposta del Govern
Reg. 42353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08651/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les explicacions donades a la multina-
cional BTG Pactual amb relació a la situació 
d’Aigües Ter Llobregat en què inverteix
Tram. 314-08767/10

Resposta del Govern
Reg. 42354 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08767/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les explicacions donades a la multinacional BTG Pac-
tual amb relació a la situació d’Aigües Ter Llobregat 
en què inverteix

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

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

El Govern de la Generalitat té converses periòdiques 
amb els grups i empreses que realitzen inversions a 
Catalunya. En aquest marc, el Govern i BTG han man-
tingut i mantenen els contactes normals que es deriven 
de la relació entre un inversor i el Govern.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a les en-
titats esportives de les diverses comarques
Tram. 314-08770/10 a 314-08810/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 42466 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08770/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades a les entitats esportives de 
l’Alt Empordà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado, Marina Geli 
i Fàbrega

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: 

314-08770/10 a 314-08810/10, ambdues incloses, amb 
la informació facilitada per la Secretaria General de 
l’Esport.

Barcelona, 25 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-08770/10 a 314-08810/10, 
ambdues incloses:

D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, General 
de Subvencions, les subvencions concedides amb ex-
pressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pres-
supostari al qual s’imputen, es publiquen al DOGC, i 
també amb la preceptiva publicitat a través de la pàgi-
na web de la Secretaria General de l’Esport. Per això, 
tenint en compte que les vostres sol·licituds d’informa-
ció referents a subvencions és pública, us adreço als 
mitjans de publicitat esmentats per accedir a les dades 
en qüestió.

Us fem avinent que al DOGC del 21 de novembre de 
2012 es van publicar les bases reguladores i convoca-
tòria anticipada de subvencions per a l’organització i 
participació en activitats esportives federades corres-
ponents a les temporades 2011-2012 i 2012-2013, re-
solta en data 28 de juny de 2013.

Alhora, al DOGC de 16 de juliol de 2013 es va publi-
car la Resolució PRE/1542/2013, de 8 de juliol, per la 
qual s’obre la convocatòria del procediment per a la 
concessió de subvencions per al suport a l’acció de les 
federacions esportives catalanes i les unions esporti-
ves de clubs i associacions per a l’any 2013, i se n’apro-
ven les bases reguladores. La concessió va ser resolta 
en data 25 de setembre de 2013.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-08770/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 314-
08771/10, 314-08772/10, 314-08773/10, 314-08774/10, 
314-08775/10, 314-08776/10, 314-08777/10, 314-08778/10, 
314-08779/10, 314-08780/10, 314-08781/10, 314-08782/10, 
314-08783/10, 314-08784/10, 314-08785/10, 314-08786/10, 
314-08787/10, 314-08788/10, 314-08789/10, 314-08790/10, 
314-08791/10, 314-08792/10, 314-08793/10, 314-08794/10, 
314-08795/10, 314-08796/10, 314-08797/10, 314-08798/10, 
314-08799/10, 314-08800/10, 314-08801/10, 314-08802/10, 
314-08803/10, 314-08804/10, 314-08805/10, 314-08806/10, 
314-08807/10, 314-08808/10, 314-08809/10 i 314-08810/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat dels aqüífers i les aigües sub-
terrànies de les dotze zones declarades vul-
nerables
Tram. 314-08811/10

Resposta del Govern
Reg. 42355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08811/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels aqüífers i les aigües subterrànies de les dot-
ze zones declarades vulnerables

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-08811/10 i 314-08813/10, amb les següents consi-
deracions:

La xarxa de control de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) permet analitzar l’evolució dels nitrats tant a 
dins com a fora de les zones vulnerables.

Les valoracions fetes a zones vulnerables, amb caràc-
ter general, mostren que els continguts de nitrats a les 
aigües subterrànies no han variat significativament en 
la última dècada, tret de determinades zones molt lo-
calitzades on s’hi ha detectat una certa millora.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la millora de la qualitat de les aigües 
subterrànies des de la primera sentència de 
la Unió Europea sobre la contaminació de 
nitrats a Catalunya
Tram. 314-08813/10

Resposta del Govern
Reg. 42355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08811/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mapes de luxe impresos per una 
empresa tailandesa per encàrrec de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya
Tram. 314-08821/10

Resposta del Govern
Reg. 42356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08821/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mapes de luxe impresos per una empresa tailande-
sa per encàrrec de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

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:

Entre els anys 2005 i 2008 es van adjudicar 4 con-
tractes per la publicació o subministrament de 20 
facsímils de mapes antics de ciutats catalanes. Dels 
aproximadament 4000 exemplars impresos se’n van 
regalar 689.

També es va adquirir el dret de reproducció dels ma-
pes per un cost aproximat de 600 €.

Pel que fa a les presentacions dels estudis que acom-
panyen els mapes, una part es va fer internament sense 
cap cost, i l’altra mitjançant la contractació de 7 ex-
perts, amb un cost total de 4.312,79 €.

La col·lecció va ser subvencionada en el marc del con-
veni de col·laboració amb les Caixes d’Estalvi de Cata-
lunya i el Departament d’Economia i Finances.

L’Institut Cartogràfic de Catalunya, en compliment de 
la legislació vigent, elabora cada any la seva memòria 
financera on consten els ingressos rebuts durant l’exer-
cici comptable. Les subvencions rebudes es troben de-
gudament detallades en els comptes de tancament de 
l’any, així com auditades per la Intervenció de Depar-
tament d’Economia i Coneixement.

Barcelona, 24 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 compliment de les mesures fixades 
en el Pla de qualitat de l’aire 2011-2015
Tram. 314-08830/10

Resposta del Govern
Reg. 42357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08830/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de les mesures fixades en el Pla de qua-
litat de l’aire 2011-2015

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

Us adjunto, en annex I, la llista de les mesures incloses 
dins del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire horitzó 2015 amb el seu grau de compliment.

Barcelona, 24 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 actuacions per a disminuir la con-
taminació atmosfèrica de l’àrea metropolita-
na de Barcelona
Tram. 314-08831/10

Resposta del Govern
Reg. 42358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08831/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a disminuir la contaminació atmos-
fèrica de l’àrea metropolitana de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

Actualment, s’està implementant el Pla d’actuació per 
a la millora de la qualitat de l’aire per l’horitzó 2015, 
que preveu les accions mínimes que s’han d’implantar 
a les zones declarades de protecció especial que com-
prenen 40 municipis de l’Àrea Metropolitana. L’objec-
tiu és restablir la qualitat de l’aire d’aquestes àrees pel 
que fa a les partícules en suspensió de diàmetre inferi-
or a 10 micres i el diòxid de nitrogen.

Us adjunto, en annex I, la relació d’actuacions concre-
tes que s’estan duent a terme.

Barcelona, 24 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 estudis relatius a la contaminació 
de l’ozó troposfèric
Tram. 314-08832/10

Resposta del Govern
Reg. 42359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08832/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els estudis relatius a la contaminació de l’ozó tro-
posfèric

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

Durant els darrers anys s’han realitzat els següents es-
tudis:

– Control de precursors d’ozó troposfèric en terrenys 
molt complexos (Tarragona, Catalunya) mitjançant la 
utilització de models de qualitat de l’aire multiescala 
amb alta resolució espaial (1km2). 2004, Universitat 
Politècnica de Catalunya.

– Estudi de l’efecte de les emissions antropogèniques 
(trànsit i indústria) en els episodis d’ozó troposfèric 
(estudi realitzat al Camp de Tarragona i la Plana de 
Vic). 2004, Universitat de Barcelona.

– Control de la formació d’ozó troposfèric a l’àrea de 
la Plana de Vic (Catalunya) mitjançant la utilització 
de models de qualitat de l’aire multiescala amb alta 
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resolució espaial. 2005, Universitat Politècnica de Ca-
talunya.

– Informe relatiu al comportament de l’ozó troposfèric 
a Catalunya. Secció d’Immissions del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, 2012. Document publicat a la 
pàgina web del Departament.

– Anualment el Departament de Territori i Sostenibili-
tat publica a la seva pàgina web l’informe resum de la 
campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric 
amb les superacions del llindar d’informació a la po-
blació i del llindar d’alerta.

– Anualment la Universitat de Barcelona, en el marc 
del conveni que manté el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el Servei Meteorològic de Catalunya i el 
Departament d’Astronomia i Meteorologia de la UB, 
realitza una avaluació i anàlisi de les prediccions de 
les concentracions de diferents contaminants i en es-
pecial de l’ozó troposfèric a Catalunya. En aquest es-
tudi es fa una revisió completa de la campanya de vi-
gilància dels nivells d’ozó troposfèric que realitza el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i avalua les 
prestacions del model de qualitat de l’aire AQM.cat.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els episodis que han superat el llindar 
d’alerta o el llindar d’informació a la població 
de l’ozó troposfèric
Tram. 314-08833/10

Resposta del Govern
Reg. 42360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08833/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els episodis que han superat el llindar d’alerta o el 
llindar d’informació a la població de l’ozó troposfèric

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

Des de l’1 de gener de 2013 i fins el 5 de setembre de 
2013 s’han produït 38 episodis en els quals s’ha supe-
rat el llindar d’informació horari a la població i cap 
episodi on s’hagi superat el llindar d’alerta de l’ozó 
troposfèric. En l’annex I es relacionen detalladament.

Pel que fa a les mesures adoptades en cas de superació 
d’algun dels llindars, s’informa que, permanentment, 
es vigilen els nivells d’ozó mesurats a la Xarxa de Vi-
gilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA), al Servei de Vigilància i Control de l’Aire, 
però, a més, durant el període en què hi ha possibilitats 
que els nivells d’ozó superin el llindar d’informació a 
la població, s’engega la campanya de vigilància dels 
nivells d’ozó troposfèric a Catalunya. Aquesta campa-
nya respon a l’obligació d’informar a la població sobre 
les incidències esdevingudes i quin és el pronòstic de 
la seva evolució, així com de les mesures per evitar 
efectes nocius derivats de l’exposició.

En cas de previsió de superació d’algun dels llindars, 
es realitzen les actuacions següents:

– Des d’aquest any es fa un pre-avís, el qual s’envia a 
través de correu electrònic al matí als ens locals, Con-
sells Comarcals que disposen d’una estació de mesu-
rament, als Serveis Territorials, al Departament 
de Salut, a Protecció Civil, al Centre d’Emergències de 
Catalunya (CECAT), a la Diputació de Barcelona, als 
Centres d’Anàlisi, a TV de Catalunya i altres entitats 
que ho hagin sol·licitat prèviament.

– També s’informa de la possibilitat de superació d’al-
guns dels llindars a la web de la Campanya d’ozó tro-
posfèric a Catalunya del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i al pronòstic de qualitat de l’aire que es 
publica diàriament.

– Per altra banda, també es fa difusió a través del twit-
ter de la Secretaria de Mediambient i Sostenibilitat i 
de diverses xarxes socials.

En cas de superació d’algun dels llindars, es realitzen 
les actuacions següents:

– De la mateixa manera que s’informa en cas de pre-
avís, quan es dóna el cas de superació d’alguns dels 
llindar, s’informa als ens locals, Consells Comarcals 
que disposen d’una estació de mesurament, als Serveis 
Territorials, al Departament de Salut, a Protecció Ci-
vil, al Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT), a 
la Diputació de Barcelona, als Centres d’Anàlisi, a TV 
de Catalunya i altres entitats que ho hagin sol·licitat 
prèviament, durant l’hora posterior a la superació. 
El comunicat es va renovant cada hora, en funció de 
l’evolució i magnitud de l’episodi d’ozó.

– Igualment, també s’informa de la superació d’alguns 
dels llindars a través de la web de la Campanya d’ozó 
troposfèric a Catalunya del Departament de Territori, 
així com un resum de les superacions d’aquests llin-
dars per cada any i un resum de les superacions del 
valor objectiu a llarg termini per a la protecció de la 
salut humana. En aquesta plana s’indica el pronòstic 
per al dia.

– Per altra banda, es fa difusió a través del twitter de la 
Secretaria de Mediambient i Sostenibilitat i de diver-
ses xarxes socials.

Fascicle segon
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En qualsevol dels casos, s’ofereix la possibilitat de tru-
car al Servei de Vigilància i Control de l’Aire en cas de 
dubte o aclariment i, també, es donen recomanacions 
a la població pel que fa a salut, provinents de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya.

En cas de possibilitat de superació d’alguns dels llin-
dars, s’envia un correu electrònic fent un pre-avís, on a 
més d’informar de la possibilitat de superació, s’adjun-
ten les recomanacions següents fetes per salut:

«D’acord amb les recomanacions de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal 
renunciar a fer esforços corporals a l’aire lliure que no 
siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són 
de llarga durada i es duen a terme especialment a les 
hores en què els nivells d’ozó són més alts. Els grups 
que poden ser particularment més sensibles són les 
persones amb asma o altres malalties de les vies respi-
ratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l’aire 
lliure, especialment a les hores en què els nivells d’ozó 
són més alts, els infants i la gent gran. Per aquest mo-
tiu, cal que recomaneu als centres d’ensenyament, es-
tabliments residencials per a les persones grans i enti-
tats que organitzen activitats per a infants, gent gran o 
activitats esportives del vostre municipi, que renunciïn 
a fer activitats que suposin esforços corporals a l’aire 
lliure durant les hores previstes de superació del llin-
dar d’informació d’ozó en aquest municipi.»

En cas de superació d’alguns dels llindars, s’envia un 
correu electrònic informant sobre la superació i, a més, 
s’adjunten les recomanacions següents fetes per salut:

«D’acord amb les recomanacions de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal 
renunciar a fer esforços corporals a l’aire lliure que no 
siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són 
de llarga durada quan els nivells d’ozó són més alts. 
Els grups que poden ser particularment més sensibles 
són les persones amb asma o altres malalties de les 
vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici fí-
sic a l’aire lliure, especialment a les hores en què els 
nivells d’ozó són més alts, els infants i la gent gran.»

Per últim, us adjunto, en annex II, els episodis que es 
van produir entre el 2012 i el 2013 comparats amb els 
períodes dels anys 2009, 2010 i 2011.

Barcelona, 24 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 motius pels quals només un 17% 
dels projectes que s’han presentat per a op-
tar al Fons europeu de desenvolupament re-
gional 2007-2013 han obtingut cofinançament
Tram. 314-08835/10

Resposta del Govern
Reg. 42578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07848/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els municipis beneficiats per a optar al 
Fons europeu de desenvolupament regional 
2007-2013
Tram. 314-08836/10

Resposta del Govern
Reg. 42578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07848/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el permís d’activitats de l’empresa TMA 
als terrenys de l’antiga argilera Suceram
Tram. 314-08837/10

Resposta del Govern
Reg. 42361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08837/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el permís d’activitats de l’empresa TMA als terrenys 
de l’antiga argilera Suceram

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

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

A l’Agència de Residus de Catalunya no consta que 
l’empresa TMA disposi de cap permís per emmagat-
zemar o gestionar residus en l’indret citat.

El juliol de 2013 es va realitzar una inspecció dels ter-
renys on es va constatar la presència d’un emmagatze-
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matge temporal de bales. Es va requerir la seva retira-
da i correcta gestió.

L’empresa ha enviat un informe sobre la retirada de les 
bales de les quals se n’ha fet càrrec l’empresa produc-
tora per destinar el material a reciclatge.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les substàncies tòxiques trobades a 
la riera de Llémena, a Girona, que afecten la 
fauna piscícola
Tram. 314-08839/10

Resposta del Govern
Reg. 42362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08839/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les substàncies tòxiques trobades a la riera de Lléme-
na, a Girona, que afecten la fauna piscícola

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Juli Fernandez 
Iruela, Jordi Terrades i Santacreu

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) ha detectat una 
única vegada la presència d’un component tòxic ano-
menat endosulfan, a l’alçada del municipi de Sant Es-
teve de Llémena, degut a un episodi puntual de conta-
minació durant el període 2012-2013.

L’ACA va tenir coneixement d’aquest episodi puntual 
a través de dos avisos dels agents rurals dels dies 3 i 6 
de juny del 2012. L’ACA va realitzar inspeccions amb 
presa de mostres, durant els dies 4, 6 i 7 de juny, cons-
tatant la presència d’uns 400 peixos morts al llarg de 
diferents trams de riu (800m de riu el dia 4 de juny i 
3 km el dia 6 de juny). També es varen prendre mos-
tres del riu, abans i després de l’EDAR de Sant Aniol 
de Finestres, per tal de verificar si l’abocament era de-
gut a una avaria en el seu funcionament, fet que es va 
descartar.

En aquest sentit, els resultats analítics de les diferents 
inspeccions realitzades varen constatar que a la mos-
tra del dia 6 de juny de 2013, presa al riu Llémena, da-
vant del nucli urbà, hi havia presència d’un pesticida 
organoclorat prohibit, anomenat endosulfan. Així ma-
teix, l’ACA va realitzar una consulta a la Facultat de 

Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
que confirmà la possible mortaldat dels peixos amb 
les concentracions analitzades d’endosulfan. La resta 
d’inspeccions permeten descartar l’abocament proce-
dent del funcionament inadequat de la depuradora.

Malauradament, no s’ha pogut trobar el presumpte au-
tor dels fets, i per aquest motiu, l’ACA no ha pogut 
iniciar cap expedient sancionador pels fets ocorreguts. 
No obstant això, l’ACA ha obert un expedient infor-
matiu, que permet prosseguir amb les inspeccions a la 
zona durant un període més llarg de temps.

De forma complementària, amb l’objectiu de dur un 
control més elevat a la zona dels fets, l’ACA ha dut a 
terme les següents mesures:

– Rastreig i mostreig de la zona: disposa d’un operatiu 
de mostreig d’aigua i sediments aigua amunt i avall de 
St. Esteve de Llémena, per poder detectar o quantifi-
car possibles episodis.

– Anàlisis de l’aigua dins del Programa de Seguiment 
i Control (PSiC), de manera extraordinària, per a po-
der avaluar possibles abocaments puntuals en el pas-
sat.

– Anàlisis del possible rastre d’endosulfan als sedi-
ments del riu, amb resultat negatiu.

Les mesures complementàries realitzades fins al mo-
ment no han constatat la presència d’endosulfan amb 
posterioritat a l’episodi de juny de 2012.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes del descarrilament d’un 
comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la 
plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de ju-
liol de 2013
Tram. 314-08844/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08844/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les causes del descarrilament d’un comboi de Fer-
rocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 19 de juliol de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu
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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 
314-08844/10 a 314-08857/10 amb les següents consi-
deracions:

La causa inductora de la remuntada de roda, que va 
produir el descarrilament del comboi, va ser la substi-
tució d’un espasí de l’agulla 10, que es trobava al límit 
de la seva vida útil, per un de nou.

Malgrat que aquest nou element acompleix les condi-
cions geomètriques del projecte original, la combina-
ció amb la rigidesa diferencial de subjeccions de via 
en la zona de canvi i petits defectes puntals, tots ells 
dins de toleràncies, poden haver generat efectes dinà-
mics que comporten un remuntament de l’espasí per 
part de la roda.

Per tal que no es torni a repetir l’incident, el Govern 
conjuntament amb els equips tècnics d’FGC, va dema-
nar l’assessorament de l’empresa fabricant del canvi i 
de l’enginyera que va dissenyar la seva implantació per 
obtenir informació i dissenyar el procediment de reso-
lució de la incidència tècnica.

Immediatament després de la remuntada de roda, els 
tècnics de manteniment de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) es van desplaçar a la zona 
per verificar que es pogués circular sense cap inconve-
nient per les vies no afectades per l’incident.

Trenta minuts després de la incidència, el Centre de 
Comandament Integrat havia pogut reordenar i plani-
ficar el servei des de plaça Catalunya.

FGC segueix el protocol previst en el Manual de Co-
municació d’Incidències, que és l’eina d’empresa que 
estableix els mecanismes a seguir per a informar el 
personal, els usuaris, les institucions i els mitjans de 
comunicació sobre l’abast de les incidències.

Per tal d’informar els usuaris, un cop reordenat i pla-
nificat el servei, es van adoptar les mesures informati-
ves habituals. Es va reforçar la informació als usuaris 
amb una actuació més activa del personal d’atenció al 
client. En concret, sobretot a l’estació de plaça Catalu-
nya, per informar sobre les alternatives de què dispo-
saven els clients per accedir a l’estació de Provença, i 
a l’estació de Provença per accedir a plaça Catalunya. 
Així mateix, immediatament després de produir-se 
la remuntada de roda, FGC va difondre una nota de 
premsa.

També van fer servir els canals interns d’FGC, com 
ara la informació que facilita el personal de les esta-
cions, la megafonia de les estacions i de l’interior dels 
trens, els monitors de vestíbuls i andanes i els punts 
d’informació d’estacions.

Així mateix, la informació exterior es va canalitzar a 
través del servei d’atenció ciutadana 012, Transmet, 

RadioMetro i les xarxes socials corporatives d’FGC 
(web i Twitter).

No es van haver de traslladar els usuaris, ja que el tren 
va acabar el seu recorregut a l’estació de destinació, 
plaça Catalunya, per la qual cosa tots els clients que 
hi viatjaven van finalitzar completament el viatge. El 
maquinista i els agents d’estacions en servei a l’estació 
van desallotjar les 30 persones que viatjaven al tren 
sense cap problema. La majoria van sortir pel seu pro-
pi peu, ja que els dos primers cotxes de la unitat de 
tren es trobaven a l’andana, i un grup reduït ho va fer 
caminant per la via acompanyats de personal d’FGC. 
Aquesta evacuació va durar 15 minuts.

En no produir-se danys personals ni materials, ni tam-
poc greus afectacions del servei, aquest Departament 
va considerar que la resolució de la incidència havia de 
quedar en l’àmbit intern de l’empresa.

Pel que fa al cost econòmic de l’aturada del servei, en 
comparació amb el mateix dia de l’any anterior s’ob-
serva una lleugera disminució d’ingressos correspo-
nent a l’1,3%. Aquesta disminució d’ingressos corres-
pon només a clients de la zona urbana, ja que no es 
va notar cap disminució de clients ni d’ingressos en el 
servei suburbà del Metro del Vallès.

Barcelona, 24 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 reprendre el ser-
vei després del descarrilament d’un comboi 
de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de 
Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08845/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada als usuaris de 
Ferrocarrils de la Generalitat amb relació al 
descarrilament d’un comboi a la plaça de Ca-
talunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08846/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat dels usuaris a llurs destina-
cions després del descarrilament d’un com-
boi de Ferrocarrils de la Generalitat a la pla-
ça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol 
de 2013
Tram. 314-08847/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats pel des-
carrilament d’un comboi de Ferrocarrils de 
la Generalitat a la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08848/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els procediments per a aclarir el des-
carrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la 
Generalitat a la plaça de Catalunya de Bar-
celona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08849/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cos econòmic del descarrilament 
d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat 
a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 
de juliol de 2013
Tram. 314-08850/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que es duran a terme 
perquè no es torni a produir cap altre des-
carrilament de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08851/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la persona que va donar explica-
cions arran del descarrilament d’un comboi 
de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de 
Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08852/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de responsabilitats pel 
descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils 
de la Generalitat a la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08853/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforç de la informació als usuaris 
de les línies afectades pel descarrilament 
d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat 
a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 
de juliol de 2013
Tram. 314-08854/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació davant de fets 
com el descarrilament d’un comboi de Ferro-
carrils de la Generalitat el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08855/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació als usuaris 
davant de fets com el descarrilament d’un 
comboi de Ferrocarrils de la Generalitat el 
19 de juliol de 2013
Tram. 314-08856/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la responsabilitat que té davant els 
ciutadans per fets com el descarrilament 
d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat 
el 19 de juliol de 2013
Tram. 314-08857/10

Resposta del Govern
Reg. 42363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08844/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la depuradora d’aigües residuals de 
l’Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar (Ma-
resme)
Tram. 314-08880/10

Resposta del Govern
Reg. 42364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08880/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la depuradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme 
Nord, a Pineda de Mar (Maresme)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i 
Santacreu

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), considera fina-
litzades les obres relatives a l’estació depuradora de 
l’Alt Maresme Nord. En aquest sentit, l’EDAR es troba 
en servei des del desembre de 2012, superat el període 
de proves de les instal·lacions, actualment acaben d’en-
trar en funcionament els digestors i la línia de biogàs.

Les disfuncions normals en el període de posta en mar-
xa de les depuradores han estat resoltes i analitzades de-
gudament. Una entitat de prevenció de la contaminació 
acústica autoritzada ha fet un nou anàlisi concretament 
en matèria de sorolls, amb resultats satisfactoris, que 
han constatat el compliment de les instal·lacions amb els 
nivells admesos per la normativa vigent.

Les actuacions a la línia de fangs de la depuradora, 
no interfereixen en la qualitat de l’aigua tractada, que 
compleix amb els paràmetres fixats per la Directiva 
91/271, sobre sanejament d’aigües residuals urbanes.

Amb relació a les obres pendents d’executar entorn la 
depuradora, i el seu calendari d’execució, l’ACA consi-
dera totalment executades les obres indispensables del 
projecte constructiu «Sistema de sanejament de l’Alt 
Maresme nord, al terme municipal de Pineda de Mar 
i Tordera».

Sobre la difusió de la informació necessària entorn al 
funcionament de la instal·lació cap als ajuntaments im-
plicats (Pineda, Calella, Santa Susanna, Malgrat i Pala-
folls) us informem que aquestes tasques es duen a terme 
des del Consell Comarcal del Maresme, que és l’admi-
nistració encarregada de la gestió de la depuradora.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’opinió del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement amb relació al comuni-
cat de l’Ajuntament de Salou sobre les inver-
sions a Port Aventura i a BCN World
Tram. 314-08882/10

Resposta del Govern
Reg. 41710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08882/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’opinió del conseller d’Economia i Conei-
xement amb relació al comunicat de l’Ajuntament de 
Salou sobre les inversions a Port Aventura i a BCN 
World

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Maurici Lucena i 
Betriu

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 314-08883/10, amb la 
informació següent:

El Conseller d’Economia i Coneixement i el Govern 
de la Generalitat de Catalunya treballen amb tots els 
mitjans al seu abast, dins del seu àmbit competencial, 
per fer possibles els projectes d’inversió de Port Aven-
tura i Barcelona World.

El Consorci del Centre Recreatiu i Turístic (CRT), for-
mat pels Ajuntaments de Vila-seca i Salou i presidit 
per la Generalitat de Catalunya, va ser creat per tal 
de garantir la unitat d’acció pública a l’àmbit del CRT.

Durant els més de 20 anys de la seva existència el 
Consorci ha estat un exemple d’èxit de gestió supra-
municipal, actuant de manera eficient i garantint en tot 
moment el caràcter integrador i homogeni del CRT, 
tant per l’impuls i l’interès dels operadors turístics i 
econòmics com, molt especialment, per la voluntat 
institucional de la Generalitat de Catalunya i dels dos 
Ajuntaments consorciats.

Tot i que han transcorregut els 20 anys inicials que 
preveuen els seus estatuts, el Consorci continua ple-
nament vigent atès que encara no s’ha executat una 
part important del programa d’actuacions previst al 
projecte i al planejament urbanístic vigent. En aquest 
sentit la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 
5/2012, de 20 de març, de Mesures Fiscals, Financeres 
i Administratives i de Creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics, preveu que: «...el Con-
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sorci ...manté la vigència en les mateixes condicions 
fins a l’execució completa del projecte».

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reactivació del Consorci 
Recreatiu i Turístic
Tram. 314-08883/10

Resposta del Govern
Reg. 41710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08882/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de l’abocador de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-08890/10

Resposta del Govern
Reg. 42365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08890/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament de l’abocador de Santa Maria de Palau-
tordera (Vallès Oriental)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-08890/10 a 314-08893/10, amb les següents con-
sideracions:

El tancament del dipòsit controlat de Santa Maria de 
Palautordera es durà a terme en el moment que s’ex-
haureixi la seva capacitat disponible, d’acord amb allò 
establert a la seva autorització i tenint en compte les 
condicions que ha de complir pel que fa a la morfolo-
gia del vas al final del període d’explotació.

La vida útil del dipòsit es troba condicionada al ritme 
d’entrades de residus, que darrerament ha sofert una 
disminució important degut a la conjuntura econòmi-
ca i al desplegament d’instal·lacions de tractament, així 

com a d’altres factors com el de la densitat dels resi-
dus, l’extracció de lixiviats, etc.

Els darrers aixecaments topogràfics anuals del conjunt 
del dipòsit, amb les cotes d’explotació, corresponen al 
mes de juny de 2013 i mostren que la cota màxima del 
terreny es troba a 285 metres sobre el nivell del mar 
(msnm) a la zona localitzada de l’extrem NE, anome-
nada FASE I, pendent de clausura.

La cel·la de residus inorgànics té una cota de 282 msnm 
aproximadament. La zona d’explotació actual, localit-
zada per damunt del talús frontal té unes cotes que es 
situen entre 270 i 274 msnm. La cota de la zona talús 
frontal es troba entre 219 msnm al peu, i 270 msnm al 
cap o plataforma superior.

Cal tenir en compte, però, que aquestes dades són de 
cotes del terreny, i que només l’àrea on s’està explotant 
el dipòsit, en el moment de fer els aixecaments, corres-
pon a la cota dels residus. A la resta de zones, sempre 
hi ha un gruix de terres considerable que cobreix els 
residus, que de mitjana es situa entre 1 i 3 metres.

Pel que fa a les previsions de futur d’aquest dipòsit, el 
Govern no en té coneixement de cap previsió d’am-
pliació.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’arribada al màxim auto-
ritzat a l’abocador de Santa Maria de Palau-
tordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-08891/10

Resposta del Govern
Reg. 42365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08890/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cota de residus en què es trobava 
l’abocador de Santa Maria de Palautordera 
(Vallès Oriental) al començament del 2013
Tram. 314-08892/10

Resposta del Govern
Reg. 42365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08890/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’autoritzar una ampliació 
de l’abocador de Santa Maria de Palautor-
dera (Vallès Oriental)
Tram. 314-08893/10

Resposta del Govern
Reg. 42365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08890/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’Institut Català del Sòl 
per a incrementar el preu del lloguer dels 
habitatges del carrer de Francesc Moragas, 
121-123, de Santa Coloma de Farners (Selva)
Tram. 314-08894/10

Resposta del Govern
Reg. 42366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08894/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius de l’Institut Català del Sòl per a incre-
mentar el preu del lloguer dels habitatges del carrer de 
Francesc Moragas, 121-123, de Santa Coloma de Far-
ners (Selva)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu, Juli Fernandez 
Iruela, Marina Geli i Fàbrega

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

La promoció en qüestió consta de 27 habitatges en rè-
gim d’arrendament i 39 en règim de compravenda. Als 

habitatges d’arrendament, situats al c/ Francesc Mo-
ragas, 125 s’ha produït una reducció a l’import de la 
renda, atès que d’una mitjana de rebut de 223,89€ s’ha 
passat a una mitjana de 189,82€.

Pel que fa als habitatges en règim de compravenda, si-
tuats als carrers Francesc Moragas, 121, Migjorn 29, 
Francesc Moragas 123 i Migjorn 31, han estat oferts 
i adjudicats, en el marc del pla de xoc desenvolupat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en règim 
de lloguer amb opció de compravenda. Aquest règim 
implica la subjecció a l’impost sobre el valor afegit al 
tipus impositiu corresponent, que va ser incrementat el 
passat 1 de setembre de 2012 passant del 8 % al 10 %, 
d’acord amb la modificació realitzada pel Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas.

Així mateix, davant de la situació exposada, abans de 
l’estiu es va oferir als titulars de contractes d’arrenda-
ment amb opció a compra la renúncia a l’esmentada 
opció, fet que implica deixar de satisfer el correspo-
nent IVA i, en conseqüència, la reducció de l’import a 
satisfer mensualment.

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Moció 9/X, sobre 
l’estabilitat pressupostària i el deute, i sobre 
el posicionament contrari a la política d’aus-
teritat davant la Comissió Europea
Tram. 314-08933/10

Resposta del Govern
Reg. 41612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08933/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el compliment de la Moció 9/X, sobre l’estabilitat 
pressupostària i el deute, i sobre el posicionament con-
trari a la política d’austeritat davant la Comissió Eu-
ropea

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Herrera Torres

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

El Govern de la Generalitat va donar compte del com-
pliment de la Moció 9/X al Parlament de Catalunya. 
L’informe va ser publicat al Butlletí Oficial del Parla-
ment el passat dia 16 de setembre.
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Tal i com es detalla en aquest informe, el president 
de la Generalitat va traslladar a la Comissió Europea 
el posicionament contrari a la política d’austeritat, a 
través de trobades bilaterals amb membres de la Co-
missió.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’impostos ambientals que 
gravin les activitats més contaminants
Tram. 314-08934/10

Resposta del Govern
Reg. 41613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08934/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació d’impostos ambientals que gravin les activi-
tats més contaminants

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Herrera Torres

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

El Govern va aprovar, per acord de 10 de setembre de 
2013, la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
de creació dels impostos sobre les emissions contami-
nants que produeix l’aviació comercial, sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica i sobre l’emis-
sió de gasos i partícules a l’atmosfera.

L’aprovació de la memòria preliminar suposa donar 
impuls a la tramitació d’una iniciativa per tal que es-
devingui projecte de llei.

D’acord amb aquesta memòria preliminar, i seguint 
les recomanacions de la Unió Europea, els objectius 
de la iniciativa se centren en l’adopció de mesures de 
fiscalitat mediambiental. En concret, es proposa la 
creació de tres tributs que ja funcionen en d’altres co-
munitats autònomes o en països de més llarga tradició 
en la fiscalitat verda i en els qual es considera l’afecta-
ció negativa que l’activitat gravada produeix en el me-
di ambient.

Els tres tributs mediambientals constitueixen un ins-
trument adequat per incentivar conductes més respec-
tuoses amb el medi ambient, alhora que comportarà 
l’obtenció d’ingressos addicionals que han de permetre 
subvenir, en part, les despeses i inversions públiques 
en matèria de medi ambient i, en general, les políti-

ques de foment de la preservació i millora de la quali-
tat de medi. En qualsevol cas, queda acreditat en tots 
tres supòsits la concurrència de capacitat econòmica, 
que es posa de manifest per part dels subjectes que 
suporten la càrrega tributària amb la realització de les 
activitats gravades.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de fiscalitat relativa al medi 
ambient en l’entorn europeu
Tram. 314-08935/10

Resposta del Govern
Reg. 41711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08935/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell de fiscalitat relativa al medi ambient en l’en-
torn europeu

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Herrera Torres

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

La fiscalitat ambiental inclou tots aquells tributs carre-
gats sobre bases imposables considerades de particular 
rellevància mediambiental. Aquestes bases imposa-
bles rellevants inclouen productes energètics, vehicles 
a motor i transport, gestió de residus, emissions conta-
minants, recursos naturals, etc. (vegeu «Taxation, In-
novation and the Environment», OECD 2010).

Per l’any 2010, els ingressos per tributs mediambien-
tals constituïen aproximadament entre un 3% i un 15% 
dels ingressos fiscals totals generats pels països de 
l’OCDE. Gairebé tots els països de l’entorn europeu se 
situen per sobre de la mitjana dels països de l’OCDE, 
que es troba al voltant del 5% (figura 1 del document 
annex).

Del total d’ingressos generats per la fiscalitat ambien-
tal en els països de l’OCDE, un 68,8% es concentra 
principalment en gravar els productes energètics; un 
28,8% graven la matriculació o circulació de vehicles 
a motor i altres mitjans de transport, mentre que no-
més un 2,4% provenen d’altres tipus de figures tributà-
ries mediambientals (dades any 2008).

Pel que fa a l’experiència europea, cal assenyalar que:
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– Els primers països en iniciar la reforma fiscal me-
diambiental van ser, precisament, països nòrdics eu-
ropeus, com Finlàndia i Dinamarca, al principi dels 
anys 90. La reforma es va expandir ràpidament a d’al-
tres països d’àmbit europeu com Alemanya, els Països 
Baixos i el Regne Unit. Ha estat en els darrers anys, 
quan algunes economies emergents o en desenvolupa-
ment estan considerant introduir mesures similars en 
l’àmbit de la reforma fiscal mediambiental.

– Els ingressos generats per impostos especials sobre 
determinats productes energètics en l’àmbit europeu se 
situen per sobre de la mitjana dels països de l’OCDE. 
Els impostos sobre els hidrocarburs es troben har-
monitzats a nivell de la Unió Europea. La Directiva 
2003/96/EC regula el marc de la imposició sobre els 
productes energètics i l’electricitat. Aquestes figures 
tributàries només graven les diferents fonts energèti-
ques segons el seu contingut energètic. Existeix una 
proposta en estudi per modificar l’actual directiva per 
modificar la forma en què es graven els productes font 
d’energia gravada. Alguns exemples els trobem a Di-
namarca on s’inclou un recàrrec addicional per CO2 i 
NOx, o a Dinamarca que aplica un impost especial ad-
dicional sobre els combustibles i fonts d’energia apli-
cant una tarifa en funció de les emissions de CO2 que 
genera l’ús d’aquests productes energètics (taula 1 del 
document annex).

– En canvi, només la meitat dels països europeus se 
situa per sobre de la mitjana de l’OCDE pel que fa a 
la tributació sobre vehicles a motor i altres mitjans de 
transport. En aquest cas els impostos distingeixen en-
tre categories de mitjans de transport més o menys 
contaminants, aplicant tarifes més elevades pels vehi-
cles que majors emissions generen.

– Gairebé dos terços dels països europeus situen la se-
va tributació sobre altres actius pol·luents per sobre de 
la mitjana de l’OCDE. En aquest cas, els països eu-
ropeus apliquen impostos sobre diferents substàncies 
contaminants abocades a l’aigua, a l’aire, etc. o es gra-
ven substàncies contingudes en productes d’ús indus-
trial o domèstic (fertilitzants, pesticides, dissolvents 
clorats). D’altra banda, alguns països apliquen tributs 
sobre la gestió dels residus, o sobre l’aprofitament i 
gestió d’un recurs natural com l’aigua.

– Cal assenyalar que la proporció d’aquestes figures 
tributàries en alguns països membres europeus és 
molt superior a la registrada en la resta de països de 
l’OCDE. Només dos països no europeus registren ni-
vells similars d’ingressos generats per aquesta cate-
goria de fiscalitat ambiental –Islàndia i Noruega amb 
un 5-6% dels ingressos per fiscalitat mediambiental– 
mentre que 7 països membres registren nivells d’in-
gressos iguals o superiors, on particularment 2 d’ells 
generen 10 vegades més ingressos que la mitjana dels 
països de l’OCDE - Països Baixos i Dinamarca ingres-
sen un 12% del total d’ingressos generats per la fisca-

litat ambiental per aquest tipus de tributs mediambien-
tals (figura 2 del document annex).

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls d’un pla per a combatre el 
frau fiscal
Tram. 314-08936/10

Resposta del Govern
Reg. 41614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08936/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls d’un pla per a combatre el frau fiscal

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Herrera Torres

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

Un dels objectius recollits en el Pla de Govern 2013-
2016 és l’elaboració d’un pla de lluita contra el frau fis-
cal per a la legislatura, vinculat als recursos destinats 
al desplegament de l’Agència Tributària, en els impos-
tos recaptats i gestionats per la Generalitat.

D’altra banda, la Moció 9/X, en el seu apartat 2.d) ins-
ta el Govern a impulsar un pla per a combatre el frau 
fiscal. Per tal de donar-ne compliment, s’han pres les 
mesures següents:

S’ha previst la convocatòria d’una oposició a l’Esca-
la d’Inspecció Tributària, dins del Cos Superior d’Ins-
pecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Cata-
lunya, creat per la disposició addicional quarta de la 
Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de 
Catalunya, i la creació de grups operatius d’inspecció.

En el Programa Anual d’actuacions de l’Agència Tri-
butària de Catalunya per a 2013 s’estableix com a línia 
estratègica prioritària la lluita contra el frau fiscal.

En data 20.06.2013 s’ha publicat al DOGC la Resolu-
ció ECO 1277/2013, de 27 de maig, per la qual es dóna 
publicitat als criteris generals del Pla de control tribu-
tari de l’Agència Tributària de Catalunya per a l’any 
2013, instrument anual específic de l’ATC per a la llui-
ta contra el frau fiscal.

El Pla de control tributari per a 2013 l’integren d’una 
banda els criteris generals del Pla, que es fan públics, 
on es defineixen les principals àrees i també les línies 
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generals d’actuació que hi corresponen; i d’altra ban-
da, els plans parcials de cada una de les àrees que te-
nen responsabilitat en el control tributari, com són la 
gestió tributària, la inspecció tributària i la recaptació, 
que tenen caràcter reservat d’acord amb l’article 116 de 
la Llei General Tributària. Cada pla parcial configura 
el desenvolupament dels procediments i les línies d’ac-
tuació que han d’efectuar cada una de les àrees, amb 
una previsió tant de les actuacions com dels objectius i 
prioritats que s’han d’executar en el l’exercici.

Les novetats més importants recollides en el Pla de 
Control Tributari 2013 són les següents:

– Control de la presentació de les autoliquidacions de 
l’Impost sobre el patrimoni i de no declarants.

– Control i comprovació de les autoliquidacions de 
l’impost sobre estades en establiments turístics i de no 
declarants.

– Control i comprovació dels fets derivats de les decla-
racions fiscals derivades de l’Impost sobre grans esta-
bliments comercials.

Cal esmentar que durant els primers sis mesos de 
2013, en la lluita contra el frau, els òrgans d’inspecció 
i de gestió tributària de l’Agència Tributària de Catalu-
nya, han obtingut els resultats següents: 

Primer semestre 2013 Nombre Import (milers €)

Actes inspecció  274  27.039 m €
Liquidacions Comple-
mentàries ITPAJD 13.919  50.333,62 m €
Liquidacions Comple-
mentàries ISD  4.078 21.835,35 m €

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions genèriques de l’assessor 
del conseller d’Economia i Coneixement
Tram. 314-08943/10

Resposta del Govern
Reg. 41615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08943/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les funcions genèriques de l’assessor del conseller 
d’Economia i Coneixement

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 que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes 
escrites amb número de tramitació 314-08944/10, 314-
08945/10 i 314-08946/10, amb la informació següent:

El nomenament del senyor Lluís Mosella Ximénez, 
com a assessor del conseller d’Economia i Coneixe-
ment, es va publicar en el DOGC 6366, de 30 d’abril 
de 2013, amb indicació de les funcions que correspo-
nen a aquest lloc de treball i el nivell retributiu corres-
ponent d’aquest assessor.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment de selecció de l’asses-
sor del conseller d’Economia i Coneixement
Tram. 314-08944/10

Resposta del Govern
Reg. 41615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08943/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tasques fetes per l’assessor del 
conseller d’Economia i Coneixement
Tram. 314-08945/10

Resposta del Govern
Reg. 41615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08943/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interacció entre el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement i el seu assessor
Tram. 314-08946/10

Resposta del Govern
Reg. 41615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08943/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús previst per a la Casa Burés, de 
Barcelona
Tram. 314-08948/10

Resposta del Govern
Reg. 41616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08948/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús previst per a la Casa Burés, 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:

En el DOGC número 6363 de data 25 d’abril de 2013 
es va publicar l’anunci de subhasta pública a l’alça de 
determinats immobles propietat de la Generalitat de 
Catalunya, entre els quals figurava l’immoble ubicat al 
c. Girona, 18 conegut com a Casa Burés.

Posteriorment, en el DOGC número 6412 de data 8 de 
juliol de 2013 es publica la Resolució ECO/1459/2013, 
de 20 de juny, per la qual es declara deserta la subhas-
ta citada anteriorment.

A partir d’aquest punt, s’està portant a terme la venda 
directa d’aquest immoble.

Barcelona, 21 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 42328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09394/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de contractes a interins de la borsa d’inte-
rins de serveis penitenciaris entre juny i setembre

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 con-
junta a les preguntes escrites amb els números de tra-
mitació 314-09394/10, 314-09395/10, 314-09396/10, 
314-09397/10, 314-09398/10, 314-09399/10 i 314-
09400/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria General del Departament de Justícia.

Barcelona, 24 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 el respecte a l’antiguitat en la contrac-
tació d’interins de la borsa d’interins de ser-
veis penitenciaris entre juny i setembre
Tram. 314-09395/10

Resposta del Govern
Reg. 42328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09394/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 42328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09394/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de crear places de perso-
nal de serveis penitenciaris per al 2014
Tram. 314-09397/10

Resposta del Govern
Reg. 42328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09394/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de places de personal de 
serveis penitenciaris necessàries per l’ober-
tura de dos centres penitenciaris el 2014
Tram. 314-09398/10

Resposta del Govern
Reg. 42328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09394/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de places de serveis peni-
tenciaris que caldrà cobrir amb personal in-
terí per l’obertura de dos centres penitenci-
aris el 2014
Tram. 314-09399/10

Resposta del Govern
Reg. 42328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09394/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins de serveis peni-
tenciaris contractats durant l’estiu que con-
tinuaran treballant
Tram. 314-09400/10

Resposta del Govern
Reg. 42328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09394/10.

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. 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 par-
ticipació ciutadana del programa Els Matins 
de TV3
Tram. 313-00008/10

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a difondre l’esport fe-
mení
Tram. 322-00103/10

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.
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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 tractament de la manifestació del 
12 d’octubre
Tram. 322-00110/10

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els 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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

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

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la Festa dels Súpers
Tram. 323-00039/10

Substanciació

Sessió núm. 10 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.10.2013, DSPC-C 227.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris socials i tècnics 
per a establir els horaris d’atenció mèdica 
primària en zones sensibles per l’envelliment 
i la dispersió de la població com el barri dels 
Mangraners, de Lleida (Segrià), o els munici-
pis de les Avellanes i Santa Linya (Noguera)
Tram. 311-00824/10

Anunci
Àngel Ros i Domingo, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40972 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Àngel Ros i Domingo, diputat, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– 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 oralment en 
comissió sobre les raons per les quals hi ha 
la possibilitat de dissoldre l’Institut Geològic 
de Catalunya
Tram. 311-00825/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41196 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les raons per les que el Govern es plante-
ja 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 oralment en 
comissió sobre la proposta de canvi amb rela-
ció a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 311-00827/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41643 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta de canvi i quins són els mo-
tius d’aquest en relació a l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reunions i els acords 
amb la Federació de Municipis de Catalu-
nya, l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques, l’Ajuntament de Barcelona, la Di-
putació de Barcelona i els departaments de 
la Generalitat per a suprimir l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya com a ens de go-
vern compartit
Tram. 311-00828/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41644 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les reunions i acords amb la Federació 
de Municipis de Catalunya, Associació de Municipis 
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de 
Barcelona i resta de Departaments de la Generalitat 
per acordar la supressió de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya com ens de Govern compartit i àgil per 
les polítiques de Salut Pública?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estructura organitzativa de 
les polítiques de seguretat alimentària
Tram. 311-00829/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41645 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.



5 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 179

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 75

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina serà l’estructura organitzativa de les políti-
ques de seguretat alimentària?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius dels canvis de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
Tram. 311-00830/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41646 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius pels canvis de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques creat el 2002 com organisme 
autònom?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords amb els membres 
del Consell Rector de l’Institut Català d’Ava-
luacions Mèdiques per a la pèrdua de la se-
va autonomia
Tram. 311-00831/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41647 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els acords amb els membres del Consell 
Rector de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
per la pèrdua de la seva autonomia, en especial amb 
l’INSS?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’Hospital Comarcal de Bla-
nes
Tram. 311-00832/10

Anunci
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41665 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta 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 índices de ocupación tiene el Servicio de Me-
dicina Interna del Hospital Comarcal de Blanes que 
avalen el cierre de camas?
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– ¿Qué cartera de servicios tiene el Servicio de Trau-
matología de dicho hospital?

– ¿Qué línea estratégica de dicho Hospital hace llegar 
a la determinación de hacer las prótesis articulares en 
la Clínica Girona?

– ¿Qué circuito de atención y de derivación de las ur-
gencias de la zona de influencia se ha elaborado y con 
que otros recursos (central de emergencias, ambulan-
cias) se ha pactado y consensuado?

– Después de todos los movimientos y cambios, la 
plantilla de dicho Hospital ¿ha aumentado, ha dismi-
nuido o sigue estable?

– ¿Qué repercusión tienen y tendrán todas estas medi-
das en los usuarios?

Palacio del Parlamento, 22 de octubre de 2013

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el contracte programa sig-
nat amb el Ministeri de Foment per a la pres-
tació del servei de rodalia fins al 2015
Tram. 311-00833/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41761 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 
143 del Reglamento del Parlamento, presenta las sigui-
entes preguntas al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Qué valoración hace el Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat de la firma del contrato programa entre la 
Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Fomento 
para la prestación del servicio de Cercanías de Cata-
luña hasta el año 2015?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat en relación al esquema de servicios 
en el ámbito de los servicios regionales de transporte 
ferroviario?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departament de 
Territori i Sostenibilitat para mejorar las prestaciones 
de la red ferroviaria catalana?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departament de 
Territori i Sostenibilitat para garantizar un transporte 
público eficiente en las principales relaciones interur-
banas del área metropolitana del Campo de Tarrago-
na, así como en las áreas de Lleida y Girona?

Palau del Parlament, 16 de octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pla interautonòmic per a 
connectar Catalunya i l’Aragó mitjançant les 
línies de tren Barcelona-Casp i Lleida-Sara-
gossa
Tram. 311-00834/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41762 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

En quina situació es troba el pla inter-autonòmic que 
pretén connectar Catalunya amb Aragó a través de les 
línies següents

– Barcelona - Reus - Orilla-roja - Caspe 

– Lleida - Monzón - Zaragoza?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució de les obres pen-
dents de la línia 9 del metro
Tram. 311-00835/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41763 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 
143 del Reglamento del Parlamento, presenta la sigui-
ente pregunta al Govern para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

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

– ¿Tiene pensado el Departamento de Territorio y Sos-
tenibilidad de la Generalitat de Cataluña reprogramar 
o recalendarizar la ejecución de las obras pendientes de 
la construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona?

– ¿Cuál es el calendario previsto para la finalización 
de las obras pendientes de la construcción de la Línea 
9 del Metro de Barcelona? 

– ¿Cuál es el calendario previsto para la finalización 
de las obras pendientes de la construcción de la Línea 
9 del Metro de Barcelona en el tramo comprendido en-
tre la estación de Metro de Collblanc y el Aeropuerto 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte del Corredor Me-
diterrani
Tram. 311-00836/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41764 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 
143 del Reglamento del Parlamento, presenta la sigui-

ente pregunta al Govern para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

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

– ¿Cuáles son las previsiones de la Generalitat de Ca-
taluña sobre el proyecto del Corredor Mediterráneo?

– ¿Qué acciones de coordinación y colaboración ha 
llevado a cabo el Departament de Territori i Soste-
nibilitat con el Ministerio de Fomento en relación al 
proyecto del Corredor Mediterráneo? 

Palau del Parlament, 16 de octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’un pla de millo-
rament i un model de planificació per al ser-
vei de rodalia
Tram. 311-00837/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41765 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 
143 del Reglamento del Parlamento, presenta la sigui-
ente pregunta al Govern para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

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

– ¿Tiene conocimiento el Departament de Territori i 
Sostenibilitat del nuevo modelo de optimización de los 
servicios de trenes de cercanías denominado Integra-
tion of Timetable Planning and Rolling Stock in Rapid 
Transit Networks, aplicado al estudio de las líneas C3, 
C4 y C5 de la red de cercanías de Madrid?

– ¿Piensa el Departament de Territori i Sostenibilitat 
adoptar algún modelo de planificación de los horarios 
y material de la red de cercanías encaminado a mejorar 
el servicio prestado a los usuarios y a reducir los costes?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departament de 
Territori i Sostenibilitat para hacer los servicios de 
cercanías más rentables y eficientes?

Palau del Parlament, 16 de octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis relatius a la ido-
neïtat d’emplaçar un magatzem subterrani 
de gas a Balsareny (Bages)
Tram. 311-00844/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42401 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins estudis ha encarregat el Govern per conèixer 
la idoneïtat d’ubicar a Balsareny un magatzem subter-
rani de gas i quines han estat les conclusions.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’encàrrec a l’Institut Geolò-
gic de Catalunya d’anàlisis sobre la idoneïtat 
d’emplaçar un magatzem subterrani de gas 
a Balsareny (Bages)
Tram. 311-00845/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42402 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Ha encarregat el govern a l’Institut Geològic de Ca-
talunya alguna anàlisi per conèixer la idoneïtat del 
subsòl de Balsareny per ubicar-hi un magatzem sub-
terrani de gas?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’emmagatze-
matge de gas del Pla de l’energia i el canvi 
climàtic 2012-2020
Tram. 311-00846/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42403 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions d’emmagatzemament de 
gas que es planteja al Pla de l’Energia i el canvi Climà-
tic 2012-2020 per tal de garantir la garantia de submi-
nistrament a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la gestió de la informació als 
usuaris del servei de rodalia de Renfe
Tram. 311-00850/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 42837 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 29.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Com gestiona la Generalitat la informació als usua-
ris de Renfe-Rodalies?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2013

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions fetes al projecte de 
condicionament de la carretera C-51 entre 
Albinyana i Valls
Tram. 314-10111/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines modificacions s’han fet al projecte de con-
dicionament de la carretera C-51 entre el pk 10,100 

al 24,300 i el pk 26,800 al 33,800, tram: Albinyana-
Valls, aprovat inicialment, detallant municipi per mu-
nicipi i l’objecte de cadascuna de les modificacions i 
quantificació de la minoració o augment del pressu-
post en cada cas?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis produïts en les finques per 
a expropiar arran de les modificacions del 
projecte de condicionament de la carretera 
C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 314-10112/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Les modificacions del projecte de condicionament 
de la carretera C-51 entre el pk 10,100 al 24,300 i el pk 
26,800 al 33,800, tram: Albinyana-Valls, han compor-
tat canvis en les finques objecte d’expropiació fixades 
al projecte inicial? En cas afirmatiu, quin és el detall 
de cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Segú Ferré 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 canvis de projecte i de traçat fets a 
la carretera C-51 al pas per Albinyana
Tram. 314-10113/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins han estat els canvis de projecte i/o de traçat 
realitzats respecte al tram de la C-51 que transcorre 
pel municipi d’Albinyana?

– Quina ha estat la motivació dels canvis? S’han rea-
litzat o serà necessari realitzar noves expropiacions u 
ocupacions de terrenys, i de ser així, quin és el detall 
de cadascun d’ells?

– Quines comunicacions ha fet el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat dels canvis realitzats?

– S’han comunicat a l’Ajuntament d’Albinyana i als 
veïns els canvis realitzats?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions d’execució i condicio-
nament d’un tram de la carretera C-51 entre 
els punts quilomètrics 24,300 i 26,800
Tram. 314-10114/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-

ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines previsions té el Govern per a l’execució i 
condicionament del tram de la C-51 entre el pk 24.300 
i el pk 26,800?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres que es fan entre la rotonda 
d’entrada a la carretera AP-2 i la rotonda que 
hi ha entre les carreteres C-51 i C-37
Tram. 314-10115/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin tipus d’obres s’estan realitzant entre la rotonda 
d’entrada a l’AP-2 i la rotonda entre la C-51 i la C-37, 
al tram entre el pk 24.300 i el pk 26,800? Amb quina 
finalitat? Quin és el pressupost d’execució?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació del projecte de 
condicionament de la carretera C-51 entre 
els punts quilomètrics 24,300 i 26,800
Tram. 314-10116/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quin estat de tramitació es troba el projecte de con-
dicionament de la C-51 entre el pk 24.300 i el pk 26,800?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de condicionar la carretera 
C-51 entre els punts quilomètrics 0 i 10,100
Tram. 314-10117/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té el Govern previsions pel condicionament del tram 
de la C-51 entre el pk 0 i el pk 10,100?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de construir una via alter-
nativa a la carretera C-51 entre els punts 
quilomètrics 0 i 10,100
Tram. 314-10118/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té el Govern previsions per a construir alguna nova 
via alternativa al traçat actual de la C-51 en el tram en-
tre el pk 0 i el pk 10,100?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la identificació de riscos de bombers 
voluntaris i ajudants d’ofici forestal
Tram. 314-10119/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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 inspecció de treball a requeriment dels sindicats 
del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya va 
instar al Departament d’Interior a crear un Grup de 
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Treball on es valorés la identificació de riscos en rela-
ció a l’equipament dels bombers voluntaris i els AOF.

1. Ha creat el Departament d’interior el grup de tre-
ball per valorar la identificació de riscos en relació a 
l’equipament dels bombers voluntaris i els Ajudants/
tes Ofici Forestal?

2. En cas que no s’hagi creat, quan té previst el Depar-
tament d’Interior crear-lo?

3. En relació als AOF, quants dels 620 contractats pel 
Departament d’Interior se’ls hi va oferir fer la corres-
ponent revisió mèdica i quants la fer?

4. A quants AOF se’ls hi va lliurar el mono PIROVA-
TEX II prèviament utilitzat i que la inspecció de tre-
ball va instar a no ser utilitzar a primera línia de foc?

5. D’acord amb els procediments interns de seguretat, 
quantes vegades pot ser reutilitzat un mono PIROVA-
TEX II?

6. En quina data va ser adquirits els mono PIROVA-
TEX II i quin és el seu període d’amortització, desgast 
o utilització?

7. Quantes vegades havien estat utilitzats els PIROVA-
TEX II lliurats als AOF l’any 2013?

8. Quants AOF van ser retirats de la primera línia de 
foc per no portar la corresponent roba de protecció 
contra la calor i les flames?

9. Quins focs estaven actius en aquest moment? Quants 
van ser retirats en el foc de Sant Mateu de Bages?

10. A quants AOF se’ls hi va lliurar la roba per l’exer-
cici de les seves funcions que complís les condicions 
de la norma UNE-EN-ISO 11612?

11. Quan es van lliurar als AOF la roba per l’exercici 
de les seves funcions que complís les condicions de la 
norma UNE-EN-ISO 11612?

12. Per quin procediment es va fer el contracte de sub-
ministrament al Departament d’Interior?

13. Quants proveïdors es van presentar o quantes ofer-
tes va tenir el Departament d’Interior per subminis-
trar els nous monos que complissin la norma UNE-
EN-ISO 11612?

14. Qui ha estat el proveïdor?

15. Quin ha estat el cost dels nous monos de treball?

16. Quines feines van fer els AOF retirats de la prime-
ra línia de foc?

17. Quantes hores de treball van passar entre la retira-
da dels monos que no complien la normativa i el lliu-
rament dels nous amb la norma UNE-EN-ISO 11612?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans aeris de la campanya an-
tiincendis
Tram. 314-10120/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41595 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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: 

1. Quantes unitats aèries van ser contractades per a la 
campanya antiincendis de 2013?

2. Quantes en els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012?

3. Quantes hores de vol van estar contractades per uni-
tat aèria i en total?

4. Quin ha estat el sistema de contractació emprat pel 
Departament d’Interior?

5. Quin era l’import de la licitació i el de l’adjudicació?

6. Quantes empreses es van presentar en el procés de 
licitació?

7. Quina o quines empreses han estat contractades per 
fer aquest servei?

8. Desglossadament en percentatges, en quines tas-
ques s’han emprat els mitjans aeris a la campanya an-
tiincendis i per regions d’emergència?

9. En quants incendis van ser emprats els mitjans ae-
ris, i en quantes hores van ser utilitzats en els incendis?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del concurs públic d’adjudicació 
de llicències de ràdio en freqüència modulada
Tram. 314-10121/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41629 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’estat del concurs públic per a l’adjudicació 
de 23 llicències de ràdio en FM amb anunci de lici-
tació publicat al DOGC en data 30 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013 

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de canvi amb relació a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 314-10122/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta de canvi i quins són els mo-
tius d’aquest en relació a l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions i els acords per a suprimir 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya com 
a ens de govern compartit
Tram. 314-10123/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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: 

– Quines són les reunions i acords amb la Federació 
de Municipis de Catalunya, Associació de Municipis 
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de 
Barcelona i resta de Departaments de la Generalitat 
per acordar la supressió de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya com ens de Govern compartit i àgil per 
les polítiques de Salut Pública?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estructura organitzativa de les polí-
tiques de seguretat alimentària
Tram. 314-10124/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina serà l’estructura organitzativa de les políti-
ques de seguretat alimentària?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius dels canvis de l’Institut Ca-
talà d’Avaluacions Mèdiques
Tram. 314-10125/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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 pels canvis de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques creat el 2002 com organisme 
autònom?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb els membres del Consell 
Rector de l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques per a la pèrdua de la seva autonomia
Tram. 314-10126/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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 acords amb els membres del Consell 
Rector de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per 
la pèrdua de la seva autonomia, en especial amb l’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social (INSS)?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de treballadors específics 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 314-10127/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la plantilla de treballadors específics de 
Salut Pública-Agència de Salut Pública a setembre de 
2013, desglossat per categories, per fórmules contrac-
tuals i per funcions, i comparat a 2010?

Palau del Parlament, 17 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’evolució de la plantilla de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya del 2009 ençà
Tram. 314-10128/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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’evolució de la plantilla des de la creació 
de l’Agència de Salut Pública el 2009 fins a l’actua-
litat, per nombre, categories professionals, funcions i 
model contractuals-funcionaris i laborals?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta del Pla director de malal-
ties circulatòries amb relació a l’aturada car-
díaca
Tram. 314-10129/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta del Pla Director de Malalties 
Circulatòries en relació a l’aturada cardíaca, nivell sa-
nitari i educatiu i comunitari, tant en relació a la cons-
ciència, alerta, ressuscitació cardiopulmonar, DEA 

(Desfibril·lador Extern Automàtic) i cura post-ressus-
citació?

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’avaluació de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya amb rela-
ció al pla de suport vital bàsic pel que fa a 
l’aturada cardíaca
Tram. 314-10130/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avalu-
ació Sanitàries de Catalunya en relació al pla de suport 
vital bàsic en relació a l’aturada cardíaca en l’àmbit 
educatiu, comunitari, laboral, lleure-esportiu, sanitari?

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 l’avaluació del projecte pilot educa-
tiu de les Terres de l’Ebre de consciencia ció 
i capacitació amb la reanimació cardio-
pulmonar amb desfibril·lador extern au to - 
màtic
Tram. 314-10131/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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’avaluació dels Departaments d’Educació 
i Salut en relació al projecte pilot educatiu de les Ter-
res de l’Ebre de conscienciació i capacitació amb la 
ressuscitació cardiopulmonar amb DEA-desfibril·lador 
extern automàtic?

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’avaluació del programa «Girona, ter-
ritori cardioprotegit»
Tram. 314-10132/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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’avaluació del programa Girona Cardio-
protegit per actuar davant l’aturada cardíaca?

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’adaptació de la Declaració 11/2012 
del Parlament Europeu amb relació a la 
conscienciació sobre l’aturada cardíaca
Tram. 314-10133/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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’adaptació a Catalunya de a la Declaració 
11/2012 del Parlament Europeu en relació a la consci-
enciació de l’aturada cardíaca?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels registres català, esta-
tal i europeu d’aturada cardíaca
Tram. 314-10134/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la situació del registre català, estatal i eu-
ropeu d’aturada cardíaca liderat pel Departament de 
Salut amb el Servei Emergències Mèdiques?

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 temps de demora per a ingressar a 
planta o per a derivar al servei sociosanitari
Tram. 314-10135/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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 temps de demora (en dies) durant la pri-
mera quinzena d’Octubre, dia a dia i hospital a hospi-
tal per ingressar a planta des d’urgències i per derivar 
a sociosanitari?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura d’un contracte de l’Insti-
tut Català de Finances amb Pricewaterhou-
seCoopers per al disseny i la creació de ma-
nuals de polítiques, procediments i control 
de risc
Tram. 314-10136/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

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

1. ¿Ha firmado el Institut català de Finances algún 
contrato con la consultora PricewaterhouseCoopers 
(PwC) para que ésta le asesore sobre el diseño y la cre-
ación de los manuales de políticas, procedimientos y 
control de riesgos?

2. En caso afirmativo, 

– ¿qué procedimiento administrativo se ha seguido pa-
ra la firma de dicho contrato: abierto, restringido, ne-
gociado o de contratación directa?

– ¿cuál es el importe de este contrato?

– ¿cuándo se firmó este contrato?

– ¿en qué partida presupuestaria, acord de govern o 
cualquier otro documento oficial se encuentra recogi-
do dicho contrato?

– ¿qué razones explican que el Govern contrate a una 
consultora privada para realizar este tipo de informes?

– ¿se presentaron otras empresas a este concurso?

Palacio del Parlamento, 22 de octubre de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura d’un contracte de l’Insti-
tut Català de Finances amb Deloitte perquè 
l’assessori en la transformació de l’Institut 
Català de Finances en un banc públic
Tram. 314-10137/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

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

1. ¿Ha firmado el Institut Català de Finances algún 
contrato con la consultora Deloitte para que ésta le 
asesore sobre la obtención de la calificación de entidad 
de crédito del Banco de España y la transformación 
del ICF en un banco público catalán?

2. En caso afirmativo, 

– ¿qué procedimiento administrativo se ha seguido pa-
ra la firma de dicho contrato: abierto, restringido, ne-
gociado o de contratación directa?

– ¿cuál es el importe de este contrato?

– ¿cuándo se firmó este contrato?

– ¿en qué partida presupuestaria, acord de govern o 
cualquier otro documento oficial se encuentra recogi-
do dicho contrato?

– ¿qué razones explican que el Govern contrate a una 
consultora privada para realizar este tipo de informes?

– ¿se presentaron otras empresas a este concurso?

Palacio del Parlamento, 16 de octubre de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura d’un contracte de l’Institut 
Català de Finances amb KPMG perquè faci 
un informe sobre l’impacte pressupostari de 
l’explotació de concessions administratives 
de gestió immobiliària i d’equipaments
Tram. 314-10138/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

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

1. ¿Ha firmado el Institut Català de Finances algún 
contrato con la consultora KPMG para que ésta realice 
un informe sobre el impacto presupuestario de dife-
rentes alternativas estratégicas de explotación de con-
cesiones administrativas ge gestión inmobiliaria y de 
equipamientos?

2. En caso afirmativo, 

– ¿qué procedimiento administrativo se ha seguido pa-
ra la firma de dicho contrato: abierto, restringido, ne-
gociado o de contratación directa?

– ¿cuál es el importe de este contrato?

– ¿cuándo se firmó este contrato?

– ¿en qué partida presupuestaria, acord de govern o 
cualquier otro documento oficial se encuentra recogi-
do dicho contrato?

– ¿qué razones explican que el Govern contrate a una 
consultora privada para realizar este tipo de informes?

– ¿se presentaron otras empresas a este concurso?

Palacio del Parlamento, 22 de octubre de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Hospital Comarcal de Blanes
Tram. 314-10139/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlamento

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Qué índices de ocupación tiene el Servicio de Me-
dicina Interna del Hospital Comarcal de Blanes que 
avalen el cierre de camas?

– ¿Qué cartera de servicios tiene el Servicio de Trau-
matología de dicho hospital?

– ¿Qué línea estratégica de dicho Hospital hace llegar 
a la determinación de hacer las prótesis articulares en 
la Clínica Girona?

– ¿Qué circuito de atención y de derivación de las ur-
gencias de la zona de influencia se ha elaborado y con 
que otros recursos (central de emergencias, ambulan-
cias) se ha pactado y consensuado?

– Después de todos los movimientos y cambios, la 
plantilla de dicho Hospital ¿ha aumentado, ha dismi-
nuido o sigue estable?

– ¿Qué repercusión tienen y tendrán todas estas medi-
das en los usuarios?

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2013 

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports pendents de pagament al 
Consorci Sociosanitari d’Igualada
Tram. 314-10140/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’import pendent de pagament per part de 
la Generalitat al Consorci Sociosanitari d’Igualada per 
tots els conceptes, indicant import, concepte i Depar-
tament?

– Quan té previst el Govern pagar els imports pen-
dents al Consorci Sociosanitari d’Igualada? Indicar la 
data de cadascú d’ells.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de tancament, trasllat o 
remodelació de diversos centres penitenciaris
Tram. 314-10141/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Atès que el Departament de Justícia ha anunciat que 
el projecte previst per al Centre Penitenciari de Pre-
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ventius de Barcelona, a la Zona Franca, no es farà per 
que no s’han complert les previsions de població peni-
tenciari de l’anterior Pla Director, quin ha estat els di-
ners destinats pel Govern per aquest projecte, des d’un 
inici, que finalment no es farà per tots els conceptes 
(estudis, projectes, drets de superfície, etc.), indicant 
l’import de cada concepte?

– Atès que el Departament de Justícia ha anunciat que 
el projecte previst per al Centre Penitenciari de Pre-
ventius de Barcelona, a la Zona Franca, no es farà per 
que no s’han complert les previsions de població peni-
tenciari de l’anterior Pla Director, aquesta decisió del 
Govern ha estat dialogada, consensuada i acceptada 
per l’Ajuntament de Barcelona?

– En quina data el Govern preveu el tancament total 
del Centre Penitenciari d’Homes de la ciutat de Barce-
lona (La Model)?

– El Govern preveu modificar l’actual conveni que té 
signat amb l’Ajuntament de Barcelona on es preveu, 
entre d’altres, el tancament del Centre Penitenciari 
d’Homes de la ciutat de Barcelona (La Model)? Si la 
resposta és afirmativa, en quin sentit concret es preveu 
modificar?

– Atès que el Departament de Justícia ha anunciat la 
construcció del Centre Obert de Barcelona i el Cen-
tre de Preventius de Barcelona, en quin municipi i lo-
calització concreta es preveu construir aquests dos 
equipaments penitenciaris? La voluntat del Govern es 
construir-los en la ciutat de Barcelona? L’Ajuntament 
de Barcelona esta d’acord amb que aquests dos cen-
tres es construeixin en la seva ciutat? Es preveu iniciar 
la construcció en 2014? Quin és el pressupost previst? 
S’han redactat ja els projectes constructius? Quan es 
preveu la seva redacció?

– En quina data s’iniciarà la remodelació del centre 
penitenciari de dones de Barcelona (Wad Ras) com a 
centre preventiu de dones, centre obert de dones i cen-
tre penitenciari de mares?S’ha acordat aquesta mesura 
amb l’Ajuntament de Barcelona?

– Actualment, amb l’actual normativa urbanística, 
l’aprofitament urbanístic de l’antic centre penitenci-
ari de Girona permet la posada en funcionament en 
aquest espai d’un centre obert i la construcció de cen-
tres oberts nous? En què consisteix aquest aprofita-
ment? Es preveu impulsar la modificació de la nor-
mativa urbanística en aquest sentit? Concretament, en 
què consistiria aquesta modificació i quin nous apro-
fitaments s’obtindrien? L’Ajuntament de Girona esta 
d’acord amb totes aquestes propostes?

– Actualment, amb l’actual normativa urbanística, 
l’aprofitament urbanístic de l’antic centre penitenci-
ari de Tarragona permet la posada en funcionament 
en aquest espai d’un centre obert i la construcció de 
centres oberts nous? En què consisteix aquest aprofita-
ment? En què consisteix aquest aprofitament? Es pre-

veu impulsar la modificació de la normativa urbanís-
tica en aquest sentit? Concretament, en què consistiria 
aquesta modificació i quin nous aprofitaments s’obtin-
drien? L’Ajuntament de Tarragona esta d’acord amb 
totes aquestes propostes?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el subministrament d’aliments als me-
nors en situació de vulnerabilitat fora de 
l’horari escolar
Tram. 314-10142/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les activitats en les que es subministren 
aliments als menors en situació de vulnerabilitat fora 
de l’horari escolar actualment a Catalunya? Es dema-
na el detall per tipus d’activitats i qui les ofereix, si-
guin públiques, privades, de caràcter cívic, associatiu, 
etc...

– Té sistematitzada i recopilada el departament tota 
aquesta informació de forma permanent?

– Si no és així, com avalua el Govern les necessitats 
actuals en subministrament d’aliments als menors a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris d’activitats 
destinades als menors en situació de vulne-
rabilitat
Tram. 314-10143/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de beneficiaris en activitats realit-
zades pel Departament en centres propis de la Gene-
ralitat, activitats organitzades pels ajuntaments i acti-
vitats d’entitats que treballen amb menors en situació 
de vulnerabilitat durant el calendari escolar, fora del 
calendari escolar especificant mesos de juny, juliol, 
agost i setembre de 2013.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis i els ajuts per al foment 
d’actuacions de caràcter social, cívic i asso-
ciatiu en l’àmbit de l’educació en el lleure per 
a infants i joves
Tram. 314-10144/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern va anunciar que destina gairebé quatre 
milions d’euros al foment d’actuacions de caràcter 
social, cívic i associatiu destinades a infants i joves 
a partir de la renovació de les subvencions a les sis 
grans federacions d’educació en el lleure. El comuni-
cat especificava que es dedicaran 1,7 milions d’euros 
a beques i cohesió social. Quins van ser els imports 
d’aquests convenis per als anys 2010, 2011 i 2012?

– Quin ha estat el canvi a l’acord el 2013, on segons el 
Govern es dediquen més recursos a beques, en relació 
a l’any 2012?

– Quin nombre de menors seran beneficiaris de les be-
ques que preveuen els convenis? Quants en van ser el 
2012?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que s’han be-
neficiat de la Llei de la dependència
Tram. 314-10145/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 41756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes persones s’han beneficiat a Catalunya de la 
Llei de la Dependència des de la seva entrada en vigor 
fins a setembre de 2013 a Catalunya? És demana la in-
formació any a any i per cada comarca.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contracte de lloguer d’una butaca 
al Gran Teatre del Liceu per a la temporada 
2013-2014
Tram. 314-10146/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

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

– ¿Ha firmado el Govern de la Generalitat un contra-
to del alquiler con el Gran Teatro del Liceu, según el 
cual el President de la Generalitat dispone de una pla-
za durante la temporada 2013-2014 en el anfiteatro del 
citado Teatro?

– En caso afirmativo, ¿cuál es el importe de este con-
trato? ¿cuándo se firmó este contrato? ¿en qué partida 
presupuestaria, acord de govern o cualquier otro do-
cumento oficial se encuentra recogido dicho contrato?

Palacio del Parlamento, 16 de octubre de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe del Departament d’Interior 
«L’ús de materials antiavalots, pilotes de go-
ma en esdeveniments de masses ocorreguts 
en els darrers anys a Catalunya»
Tram. 314-10147/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En relació al denominat «Informe d’Anàlisi: L’ús de 
materials antiavalots, pilotes de goma, en esdeveni-
ments de masses ocorreguts en els darrers anys a Ca-
talunya», de data 21 d’octubre de 2013, elaborat pel 
Departament d’Interior: 

1. En quines raons d’anàlisi històrica es fonamenta 
l’afirmació del Departament d’Interior de que els in-
cidents que van tenir lloc durant la vaga general del 
29 de març de 2012 a Barcelona són «els disturbis més 
greus que s’han produït a la ciutat de Barcelona des de 
la II República»?

2. Què aporta la qualificació dels disturbis de Barcelo-
na de l’any 2012 com «els més greus des de la II Repú-
blica» a un informe sobre les bales de goma?

3. En l’afirmació rotunda de que els disturbis de la va-
ga general de 2012 son «els més greus ocorreguts a 
Barcelona des de la II República» com computen l’en-
trada de les tropes franquistes a Barcelona i la poste-
rior repressió a la que fou sotmesa una part de la po-
blació?

4. En l’afirmació rotunda de que els disturbis de la 
vaga general de 2012 son «els mes greus ocorreguts 
a Barcelona des de la II República» com es computa 
l’època de la dictadura franquista en la que les mani-
festacions estaven prohibides, la policia del règim re-
primia i torturava a les persones que reclamaven lli-
bertats socials i nacionals, i en la que es varen arribar 
a registrar enfrontaments armats al carrer?

5. En l’afirmació rotunda de que els disturbis de la va-
ga general de 2012 son «els més greus ocorreguts a 
Barcelona des de la II República» s’inclouen els fets 
ocorreguts a Barcelona quan la Generalitat no havia 
assumit les competències d’ordre públic a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les beques de menjador del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp
Tram. 314-10148/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42183 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quantes beques menjador ha atorgat el Consell Co-
marcal de l’Alt Camp?

2. Quantes sol·licituds de beca menjador no es podran 
atendre?

3. Quantes famílies amb un grau elevat de risc social 
quedaran sense beca menjador?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

El diputat Joan Herrera Torres, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, ha formulat la mateixa pregunta al Go-
vern a respondre per escrit sobre les beques de men-
jador dels diversos consells comarcals. Tot seguit es 
reprodueix la llista de preguntes amb el número de tra-
mitació i de registre corresponents (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 29.10.2011).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà (tram. 314-10149/10, reg. 42184)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de l’Alt Pe-
nedès (tram. 314-10150/10, reg. 42185)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de l’Alt Ur-
gell (tram. 314-10151/10, reg. 42186)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça (tram. 314-10152/10, reg. 42187)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de l’Anoia 
(tram. 314-10153/10, reg. 42188)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Bages 
(tram. 314-10154/10, reg. 42189)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Baix 
Camp (tram. 314-10155/10, reg. 42190)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Baix 
Ebre (tram. 314-10156/10, reg. 42191)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Baix 
Empordà (tram. 314-10157/10, reg. 42192)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat (tram. 314-10158/10, reg. 42193)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Baix 
Penedès (tram. 314-10159/10, reg. 42194)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Barce-
lonès (tram. 314-10160/10, reg. 42195)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Bergue-
dà (tram. 314-10161/10, reg. 42196)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de la Cer-
danya (tram. 314-10162/10, reg. 42197)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà (tram. 314-10163/10, reg. 42198)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Garraf 
(tram. 314-10164/10, reg. 42199)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de les Gar-
rigues (tram. 314-10165/10, reg. 42200)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de la Gar-
rotxa (tram. 314-10166/10, reg. 42201)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Gironès 
(tram. 314-10167/10, reg. 42202)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Mares-
me (tram. 314-10168/10, reg. 42203)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Montsià 
(tram. 314-10169/10, reg. 42204)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de la No-
guera (tram. 314-10170/10, reg. 42205)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal d’Osona 
(tram. 314-10171/10, reg. 42206)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà (tram. 314-10172/10, reg. 42207)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà (tram. 314-10173/10, reg. 42208)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell (tram. 314-10174/10, reg. 42209)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany (tram. 314-10175/10, reg. 42210)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Priorat 
(tram. 314-10176/10, reg. 42211)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de la Ribe-
ra d’Ebre (tram. 314-10177/10, reg. 42212)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Ripo-
llès (tram. 314-10178/10, reg. 42213)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de la Se-
garra (tram. 314-10179/10, reg. 42214)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Segrià 
(tram. 314-10180/10, reg. 42215)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Solso-
nès (tram. 314-10181/10, reg. 42216)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de la Selva 
(tram. 314-10182/10, reg. 42217)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Tarra-
gonès (tram. 314-10183/10, reg. 42218)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de la Terra 
Alta (tram. 314-10184/10, reg. 42219)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal de l’Urgell 
(tram. 314-10185/10, reg. 42220)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental (tram. 314-10186/10, reg. 42221)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (tram. 314-10187/10, reg. 42222)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’actuacions per a incre-
mentar el calat del port dels Alfacs
Tram. 314-10188/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern alguna actuació per tal d’aug-
mentar el calat del port dels Alfacs, a la comarca del 
Montsià?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a incrementar el calat 
del port dels Alfacs
Tram. 314-10189/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les gestions dutes a terme pel Govern per 
tal d’augmentar el calat del port dels Alfacs, a la co-
marca del Montsià?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels ingressos del sor-
teig de la Grossa de Cap d’Any de la loteria 
de Catalunya
Tram. 314-10191/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En relació amb la previsió d’ingressos del sorteig de la 
Grossa de Nadal

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

– Quin tant per cent d’aquests ingressos està previst 
destinar polítiques infància?

– Quines entitats rebran recursos econòmics provi-
nents d’aquests ingressos?

– Quins programes es dotaran pressupostàriament 
amb aquests recursos econòmics?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa del pla dels ser-
veis preventius per a atendre els infants i els 
adolescents en risc i llurs famílies
Tram. 314-10192/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, 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 respos-
ta escrita.

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

– Quin és el calendari amb el que treballa el Govern 
per la posada en marxa del pla d’implementació dels 
serveis preventius per atendre els infants i adolescents 
en risc i les seves famílies des del medi d’origen?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de serveis d’intervenció so-
cioeducativa en família
Tram. 314-10193/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és a data d’avui el nombre de serveis d’inter-
venció socioeducativa en família implementats al 
Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Comarques Gi-
ronines, Terres de Lleida, Vall d’Aran, Comarques de 
Barcelona i Barcelona ciutat?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de serveis itinerants d’aten-
ció a infants i adolescents en risc i llurs fa-
mílies
Tram. 314-10194/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és a data d’avui el nombre de serveis itinerants 
d’atenció a infants i adolescents en risc i les seves fa-
mílies al Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Co-
marques Gironines, Terres de Lleida, Vall d’Aran, 
Comarques de Barcelona i Barcelona ciutat?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses perquè els infants 
i els adolescents acollits en centres residen-
cials tornin amb llurs famílies
Tram. 314-10195/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les mesures endegades pel govern per 
fomentar el retorn a la família dels infants i adoles-

cents acollits en centres residencials del sistema de 
protecció?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses perquè els infants 
susceptibles d’ésser acollits en família ex-
tensa puguin ésser-ho efectivament
Tram. 314-10196/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les mesures endegades pel govern per 
garantir que tots els infants susceptibles de la mesura 
d’acolliment en família extensa puguin ser acollits per 
aquesta?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’acolliment 
en família aliena
Tram. 314-10197/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sol·licituds i d’acolliment en 
família aliena?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de propostes d’acolliment 
en família extensa
Tram. 314-10198/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Quin és el nombre de propostes d’acolliment en famí-
lia extensa?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents aco-
llits en família extensa
Tram. 314-10199/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infants i adolescents acollits en 
família extensa?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents ate-
sos en cases d’infants
Tram. 314-10200/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infants i adolescents atesos en 
cases d’infants?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants que s’han acollit al 
programa «La meva família m’acull»
Tram. 314-10201/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants infants s’han acollit al programa «La meva 
família m’acull»?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució del programa 
«Educant en responsabilitat»
Tram. 314-10202/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el calendari amb el que treballa el Govern 
per implementar el programa «Educant en responsa-
bilitat»?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’infants i adolescents 
susceptibles d’ésser atesos en el programa 
«Educant en responsabilitat»
Tram. 314-10203/10

Formulació

Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, 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 respos-
ta escrita.

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

– Quina és la previsió que fa el Govern en relació al 
nombre d’infants i adolescents susceptibles de ser ate-
sos en el programa «Educant en responsabilitat»?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves de l’àmbit de la 
justícia juvenil que participen en programes 
o mesures en benefici de la comunitat
Tram. 314-10204/10

Formulació

Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el nombre de de nois i noies en justícia juve-
nil que realitzen programes o mesures en benefici per 
la comunitat?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres oberts en funci-
onament a cada comarca
Tram. 314-10205/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és actualment el nombre de centres oberts en 
funcionament a cada comarca?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants atesos en centres 
oberts
Tram. 314-10206/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infants atesos en centres oberts 
actualment?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació del protocol per a detec-
tar infants que poden patir malnutrició
Tram. 314-10207/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el calendari amb el que treballa el Govern 
per la publicació del protocol per detectar infants que 
puguin patir malnutrició?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i la tipologia de casos de 
maltractament infantil el primer semestre del 
2013
Tram. 314-10208/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre i tipologia de casos de maltracta-
ments infantils primer semestre 2013?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents amb 
mares que pateixen violència masclista que 
han participat en un grup de treball el primer 
semestre del 2013
Tram. 314-10209/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infants i adolescents fills de do-
nes que pateixen violència masclista que han partici-
pat en un grup de treball primer semestre 2013?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts atorgats a famílies en 
situació de vulnerabilitat amb fills a càrrec
Tram. 314-10210/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, 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 respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre d’ajuts econòmics atorgats a fa-
mílies amb fills a càrrec en situació de vulnerabilitat 
al Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Comarques 
Gironines, Terres de Lleida, Vall d’Aran, Comarques de 
Barcelona i Barcelona ciutat?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a identifi-
car i prevenir el ciberassetjament en infants 
i adolescents
Tram. 314-10211/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Té previst el Govern endegar alguna mesura per tal 
d’identificar i prevenir el ciberassetjament en infants i 
adolescents?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Núria Ventura Brusca Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides del pressupost de despe-
sa del Departament de Benestar Social i Famí-
lia que tenen menys obligacions reconegudes 
que el 2012 en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-10212/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 42248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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.

Segons les dades d’execució pressupostària, facili-
tades pel Govern al Parlament a 30 de juny de 2013, 
el Departament de Benestar Social i Família ha estat 
molt perjudicat en relació a la disponibilitat econòmi-
ca de l’exercici del 2012 a la mateixa data.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les partides concretes del pressupost de 
despesa del Departament de Benestar i Família que en 
l’execució a 30 de juny de 2013 tenen menys obliga-
cions reconegudes que al 2012? Es demana aquesta in-
formació ja que la informació que tramet el Govern al 
Parlament i la que facilita la pàgina web del departa-
ment d’Economia no la detalla. Es demana partida per 
partida i per quin import.

– Quins criteris ha utilitzat el Departament de Benes-
tar i Família per decidir quines han estat les partides 
més afectades per les retallades durant el 2013?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’iniciar la construcció de 
l’Institut de Torrelles de Llobregat (Baix Llo-
bregat) el 2014
Tram. 314-10213/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Té el Govern previst l’inici de la construcció de l’ins-
titut a la població de Torrelles de Llobregat el proper 
any?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de rebre els terrenys per a 
emplaçar l’Institut de Torrelles de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-10214/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quan té previst el Govern la recepció dels terrenys 
on s’ha d’ubicar el futur institut de Torrelles de Llobre-
gat per part de la Generalitat?
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– Té coneixement el Govern de les actuacions que s’es-
tan efectuant en els terrenys destinats a la construcció 
d’un institut a Torrelles de Llobregat? En cas afirma-
tiu, aquestes actuacions generaran uns usos temporals 
diferents al de la construcció de l’institut?

– Aquestes actuacions repercutiran en l’acceptació 
d’aquests terrenys per part de la Generalitat, en base al 
compromís de construcció de l’IES Torrelles en aquell 
terreny?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent en concepte de be-
ques de menjador al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat
Tram. 314-10215/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Atès que la demanda de beques escolars en la comarca 
del Baix Llobregat s’ha incrementat en un 20% res-
pecte al curs passat; atès que la partida que transfereix 
la Generalitat per cobrir beques de menjador és un im-
port del tot insuficient per atendre aquesta demanda; 
atès que el perfil de les famílies becades és el de major 
grau de necessitat i d’urgència social d’acord amb els 
criteris socials i econòmics establerts.

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

– Té constància la Generalitat del deute pendent de li-
quidar per part del Govern de 615.000 euros al Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat en concepte d’ajuts 
beques menjador del curs 2012-2013? Té voluntat el 
Govern de liquidar aquest deute? Si és així, en quin 
termini?

– Té previst la Generalitat cobrir les 3.586 sol·licituds 
de beques menjador al Baix Llobregat que, tot i com-
plir els requisits per accedir a la beca, no han pogut 

accedir per manca de finançament? En cas afirmatiu, 
com ho farà?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres projectades per a l’Escola 
Lluís Viñas, de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-10216/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quines obres d’arranjament i millora hi ha projecta-
des a l’escola Lluís Viñas de Móra d’Ebre?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de rehabilitació i 
millorament de l’Escola Lluís Viñas, de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-10217/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
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ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quan té previst el Govern que s’iniciïn les obres 
d’arranjament i millora de l’escola Lluís Viñas de Mó-
ra d’Ebre?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini d’execució de les obres de 
rehabilitació i millorament de l’Escola Lluís 
Viñas, de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-10218/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el termini d’execució de les obres d’arranja-
ment i millora de l’escola Lluís Viñas de Móra d’Ebre?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost de les obres de rehabi-
litació i millorament de l’Escola Lluís Viñas, 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-10219/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el pressupost de les obres d’arranjament i 
millora de l’escola Lluís Viñas de Móra d’Ebre?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Ventura 
Brusca, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió d’atorgar les beques 
de menjador que no s’han pogut cobrir per 
manca de finançament al Vallès Occidental
Tram. 314-10220/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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.

Atès que la demanda de beques escolars en la comarca 
del Vallès Occidental s’ha incrementat en un 13% res-
pecte al curs passat; atès que la partida que transfereix 
la Generalitat per cobrir beques de menjador és un im-
port del tot insuficient per atendre aquesta demanda; 
atès que el perfil de les famílies becades és el de major 
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grau de necessitat i d’urgència social d’acord amb els 
criteris socials i econòmics establerts.

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

– Té previst la Generalitat cobrir les 4.690 sol·licituds 
de beques menjador que, tot i complir els requisits per 
accedir a la beca, no han pogut accedir per manca de 
finançament? En cas afirmatiu, com ho farà?

Palau del Parlament, 23 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 mort d’un nadó als serveis d’urgèn-
cies del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) el 17 d’octubre de 2013
Tram. 314-10221/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 42262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a la mort d’un nadó de dos mesos en els ser-
veis d’urgències del CAP Jaume I de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental) el dia 17 d’octubre de 2013,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va el temps d’espera per ser atesos pels serveis 
mèdics d’urgència?

– Abans de rebre atenció mèdica, es va dur a terme al-
gun tipus de cribratge per valorar la urgència? En cas 
afirmatiu, en què va consistir aquest cribratge? Quin 
professional mèdic va dur a terme aquest cribratge? 
Quin va ser el resultat del mateix?

– Quin va ser el protocol mèdic d’actuació per aten-
dre la urgència mèdica de la menor? En què consis-
teix aquest protocol? En quin moment es va aplicar el 
protocol?

– Es van avisar a altres serveis o sistemes mèdics d’ur-
gències davant la gravetat dels fets? En cas afirmatiu, a 
quins sistemes d’urgències es van avisar? Quin va ser 
el temps de resposta d’aquests sistemes d’urgències? 

En què va consistir l’ajuda d’aquests sistemes d’emer-
gències?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la documentació que s’ha de reclamar 
als ens locals titulars de llars d’infants per a 
autoritzar la supressió d’un centre de primer 
cicle d’educació infantil
Tram. 314-10222/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 42330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

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: 

– Quina documentació ha de reclamar el Departament 
als ens locals titulars d’escoles bressol municipals per 
tal d’autoritzar la supressió d’un centre de primer cicle 
d’educació infantil?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la idoneïtat d’emplaçar un magatzem 
subterrani de gas a Balsareny (Bages)
Tram. 314-10223/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
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el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins estudis ha encarregat el Govern per conèixer 
la idoneïtat d’ubicar a Balsareny un magatzem subter-
rani de gas i quines han estat les conclusions.

Ha encarregat el govern a l’Institut Geològic de Catalu-
nya alguna anàlisi per conèixer la idoneïtat del subsòl de 
Balsareny per ubicar-hi un magatzem subterrani de gas.

– Quines són les previsions de emmagatzemen de gas 
que es planteja al Pla de l’Energia i el canvi Climàtic 
2012-2020 per tal de garantir la garantia de subminis-
trament a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de la contaminació atmosfèri-
ca en la salut dels ciutadans
Tram. 314-10224/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, 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.

La totalitat d’estacions de control atmosfèric de Cata-
lunya van registrar l’any passat nivells de contamina-
ció per partícules sòlides superiors a les recomanades 
per l’OMS i a més a l’àrea de Barcelona segueix in-
complint els valors màxims permesos per la UE,

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

– Com considera el Govern que aquests nivells de con-
taminació atmosfèrica afecta a la salut dels ciutadans 
i ciutadanes?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a complir els valors 
màxims de contaminació atmosfèrica per-
mesos per la Unió Europea
Tram. 314-10225/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marina Geli i Fà-
brega, 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 respos-
ta escrita.

La totalitat d’estacions de control atmosfèric de Cata-
lunya van registrar l’any passat nivells de contamina-
ció per partícules sòlides superiors a les recomanades 
per l’OMS i a més a l’àrea de Barcelona segueix in-
complint els valors màxims permesos per la UE. Tot 
plegat és un problema de salut pública.

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

– Com pensa el Govern complir les seves obligacions 
europees pel que fa als nivells de contaminació atmos-
fèrica?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’aprovació d’un pla per a mi-
llorar la qualitat de l’aire
Tram. 314-10226/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marina Geli i Fà-
brega, 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 respos-
ta escrita.



5 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 179

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 106

La totalitat d’estacions de control atmosfèric de Cata-
lunya van registrar l’any passat nivells de contamina-
ció per partícules sòlides superiors a les recomanades 
per l’OMS i a més a l’àrea de Barcelona segueix in-
complint els valors màxims permesos per la UE.

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

– Quan pensa aprovar el Govern un pla de millora amb 
implicacions legals per millorar la qualitat de l’aire?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a reduir els nivells de 
contaminació atmosfèrica
Tram. 314-10227/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marina Geli i Fà-
brega, 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 respos-
ta escrita.

La totalitat d’estacions de control atmosfèric de Cata-
lunya van registrar l’any passat nivells de contamina-
ció per partícules sòlides superiors a les recomanades 
per l’OMS i a més a l’àrea de Barcelona segueix in-
complint els valors màxims permesos per la UE,

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

– Quines accions pensa adoptar per reduir la pol·lució?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud d’una moratòria per a as-
solir els nivells de contaminació atmosfèrica 
permesos per la Unió Europea
Tram. 314-10228/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marina Geli i Fà-
brega, 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 respos-
ta escrita.

La totalitat d’estacions de control atmosfèric de Cata-
lunya van registrar l’any passat nivells de contamina-
ció per partícules sòlides superiors a les recomanades 
per l’OMS i a més a l’àrea de Barcelona segueix in-
complint els valors màxims permesos per la UE, dels 
òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió 
de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

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

– El Departament de Territori i Sostenibilitat ha de-
manat una moratòria a la Comissió Europea per as-
solir els nivells marcats per la UE, i en cas afirmatiu, 
quina ha estat la resposta?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida destinada al pagament de les 
expropiacions de la carretera C-31 entre la 
Tallada i Torroella de Fluvià i entre Castell - 
Platja d’Aro i Palamós
Tram. 314-10229/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
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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: 

– Quina és la partida per fer efectius els pagaments 
dels expedients signats per mutu acord el 2009 per les 
expropiacions de la C-31 entre la Tallada i Torroella de 
Fluvià i entre Castell Platja d’Aro-Palamós, amb els 
interessos de demora corresponents.

Palau del Parlament, 22 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 el cost de la campanya publicitària de 
la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-10230/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, 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: 

– Quin és el cost total de la campanya publicitària de 
«La Grossa»?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge dels ingressos de la 
Grossa de Cap d’Any que es destinaran a 
polítiques socials
Tram. 314-10231/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva Gra-
nados Galiano, 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: 

– Quin percentatge dels ingressos recaptats per la ven-
da de La Grossa s’aplicaran a polítiques socials?

– A quines polítiques socials s’aplicarà aquest percentatge?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa que s’ha encarregat de fer 
la campanya publicitària de la Grossa de 
Cap d’Any
Tram. 314-10232/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’empresa encarregada d’idear i elabo-
rar la campanya publicitària de La Grossa?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment de contractació i adju-
dicació del Centre d’Interpretació de les Aus 
del castell de Concabella
Tram. 314-10233/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 42570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

El diputat sotasignat, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el procediment de contractació i ad-
judicació i l’import final del Centre d’Interpretació de 
les Aus del Castell de Concabella?

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’equip redactor i l’import de l’exposi-
ció «Els secans de Lleida» del Centre d’In-
terpretació de les Aus del castell de Conca-
bella
Tram. 314-10234/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 42571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

El diputat sotasignat, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la composició de l’equip redactor del 
relat expositiu i quin l’import de l’exposició «els Se-
cans de Lleida» del Centre d’Interpretació de les Aus 
del Castell de Concabella?

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 criteri per a no incloure Granyena 
en els plànols de les zones delimitades de 
la Xarxa Natura 2000 de l’exposició del Cen-
tre d’Interpretació de les Aus del castell de 
Concabella
Tram. 314-10235/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 42572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

El diputat sotasignat, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el criteri en base al qual, als plànols en que 
apareixen delimitades les zones de la Xarxa Natura 
2000 de la Plana de Lleida de l’exposició «els Secans 
de Lleida» del Centre d’Interpretació de les Aus del 
Castell de Concabella, no hi apareix la de Granyena?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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	Tram. 314-03510/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del tancament de llits i sales d’operacions a l’estiu
	Tram. 314-03511/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de tancament de serveis sanitaris entre el juny i l’octubre del 2013
	Tram. 314-03512/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03630/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està el projecte de construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03631/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03632/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària del projecte de construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03633/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la construcció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03634/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està el projecte de construcció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03635/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03636/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de dotar l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat, de nous mòduls prefabricats
	Tram. 314-03637/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària del projecte de construcció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03638/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han derivat alumnes de l’escola pública a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07552/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han estat derivats de l’escola pública a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07553/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que havien demanat en totes les opcions anar a l’escola pública que han estat derivats a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07554/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que havien demanat escola pública en primera opció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07555/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que havien demanat escola concertada en primera opció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07556/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’escola pública de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per al curs 2013-2014
	Tram. 314-07557/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’escola pública de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per al curs 2013-2014
	Tram. 314-07558/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials que han estat derivats de l’escola pública a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07559/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les escoles públiques de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) no poden acollir alumnes amb necessitats educatives especials
	Tram. 314-07560/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es volen reduir línies de P3 a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07561/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per a les famílies que no estan d’acord que les hagin derivat d’una escola pública a una concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07562/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola Josep Peñuelos del Rio, a la Jonquera (Alt Empordà)
	Tram. 314-07643/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a descartar la presentació del projecte de museïtzació del circ romà de Tarragona als Fons europeus de desenvolupament regional 2007-2013
	Tram. 314-07848/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar els projectes d’ens locals que presentarà perquè optin al fons Feder 2007-2013
	Tram. 314-07849/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mèrits i les capacitats de l’assessor del Departament d’Ensenyament sobre polítiques educatives comparades
	Tram. 314-07850/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions i el cost de l’assessor en matèria de polítiques educatives comparades del Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-07867/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’higiene a les comissaries i els vehicles dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-07868/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de prevenció en centres oberts que desenvolupa el Departament de Benestar i Família
	Tram. 314-07869/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’import per a invertir en programes de prevenció en centres oberts
	Tram. 314-07870/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos invertits en serveis terapèutics d’atenció a la infància i l’adolescència
	Tram. 314-07875/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents en situació de risc que van rebre una prestació econòmica mensual el 2011
	Tram. 314-07876/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents en situació de risc que van rebre una prestació econòmica mensual el 2012
	Tram. 314-07877/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de foment de l’acolliment en família adreçats a nuclis específics
	Tram. 314-07878/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als programes de foment de l’acolliment en família adreçats a nuclis específics
	Tram. 314-07879/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els codis deontològics de valors i ètica per a generar una cultura institucional pròpia i transversal
	Tram. 314-07881/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de formació per al personal directiu de la Generalitat
	Tram. 314-07882/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model organitzatiu que aplica la Generalitat amb relació a la seva administració instrumental
	Tram. 314-07883/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els models per a afavorir la transparència, l’accés a la informació i la rendició de comptes de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 314-07884/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’un assessor en polítiques educatives comparades al Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-07946/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dones residents a Catalunya que porten burca o un altre tipus de vel integral
	Tram. 314-07948/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vídeo institucional del Memorial Democràtic Temps de memòria
	Tram. 314-07949/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici d’algun procediment sancionador per manca de comunicació de les concentracions davant de domicilis de diputats promogudes per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
	Tram. 314-07951/10
	Resposta del Govern

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

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

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i sobre diverses aportacions econòmiques a Barcelona
	Tram. 314-07969/10, 314-07984/10,
314-07985/10, 314-07987/10, 314-08001/10, 314-08002/10, 314-08003/10, 314-08005/10, 314-08008/10, 314-08009/10, 314-08015/10, 314-08016/10, 314-08017/10, 314-08018/10, 314-08019/10, 314-08020/10, 314-08021/10, 314-08023/1
	Resposta conjunta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
	Tram. 314-07989/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola dels Encants, de Barcelona
	Tram. 314-07992/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
	Tram. 314-07994/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
	Tram. 314-07996/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica en concepte de beques de menjador per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 2012-2013
	Tram. 314-07999/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que funcionen en barracons a Barcelona i el calendari de supressió
	Tram. 314-08006/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	Tram. 314-08012/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra a Barcelona durant el 2013
	Tram. 314-08089/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes T-12 sol·licitades el primer semestre del 2013
	Tram. 314-08105/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anàlisis de la qualitat de l’aire a Tarragona
	Tram. 314-08269/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució dels acords relatius a la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat als barris de Gràcia i Can Feu, de Sabadell
	Tram. 314-08526/10
	Resposta del Govern

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb diversos ajuntaments
	Tram. 314-08536/10 a 314-08595/10
	Resposta conjunta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han construït les estacions depuradores d’aigües residuals previstes en el Pla de sanejament del 2003 al Berguedà
	Tram. 314-08630/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la carretera C-26 entre Solsona i Berga
	Tram. 314-08631/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la carretera de la Pobla de Lillet a Campdevànol
	Tram. 314-08632/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del millorament de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a Berga
	Tram. 314-08633/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts atorgats per a la neteja dels llits dels rius i les rieres del Berguedà el 2010 i el 2011
	Tram. 314-08634/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conversió de la carretera C-16 entre Berga i el túnel del Cadí en autovia
	Tram. 314-08635/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la freqüència de pas de trens a la línia 1 de rodalia entre Mataró i Arenys de Mar (Maresme)
	Tram. 314-08637/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme arran de la sentència del Tribunal Constitucional que estima el conflicte positiu de competència contra l’Ordre ARM/1593/2009, relativa a la concessió de subvencions per a finalitat
	Tram. 314-08647/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons addicionals que pot administrar arran de la sentència del Tribunal Constitucional que estima el conflicte positiu de competència contra l’Ordre ARM/1593/2009, relativa a la concessió de subvencions 
	Tram. 314-08648/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment dels fons addicionals que comporta la sentència del Tribunal Constitucional que estima el conflicte positiu de competència contra l’Ordre ARM/1593/2009, relativa a la concessió de subvencions 
	Tram. 314-08649/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris de les concessionàries del servei de transport de viatgers per carretera a Tarragona
	Tram. 314-08651/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la qualitat del servei de transport de viatgers per carretera a Tarragona
	Tram. 314-08652/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explicacions donades a la multinacional BTG Pactual amb relació a la situació d’Aigües Ter Llobregat en què inverteix
	Tram. 314-08767/10
	Resposta del Govern

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats esportives de les diverses comarques
	Tram. 314-08770/10 a 314-08810/10
	Resposta conjunta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels aqüífers i les aigües subterrànies de les dotze zones declarades vulnerables
	Tram. 314-08811/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la millora de la qualitat de les aigües subterrànies des de la primera sentència de la Unió Europea sobre la contaminació de nitrats a Catalunya
	Tram. 314-08813/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mapes de luxe impresos per una empresa tailandesa per encàrrec de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
	Tram. 314-08821/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les mesures fixades en el Pla de qualitat de l’aire 2011-2015
	Tram. 314-08830/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a disminuir la contaminació atmosfèrica de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-08831/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a la contaminació de l’ozó troposfèric
	Tram. 314-08832/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els episodis que han superat el llindar d’alerta o el llindar d’informació a la població de l’ozó troposfèric
	Tram. 314-08833/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals només un 17% dels projectes que s’han presentat per a optar al Fons europeu de desenvolupament regional 2007-2013 han obtingut cofinançament
	Tram. 314-08835/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis beneficiats per a optar al Fons europeu de desenvolupament regional 2007-2013
	Tram. 314-08836/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el permís d’activitats de l’empresa TMA als terrenys de l’antiga argilera Suceram
	Tram. 314-08837/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les substàncies tòxiques trobades a la riera de Llémena, a Girona, que afecten la fauna piscícola
	Tram. 314-08839/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08844/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a reprendre el servei després del descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08845/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat amb relació al descarrilament d’un comboi a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08846/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat dels usuaris a llurs destinacions després del descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08847/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris afectats pel descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08848/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments per a aclarir el descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08849/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cos econòmic del descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08850/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que es duran a terme perquè no es torni a produir cap altre descarrilament de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 314-08851/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que va donar explicacions arran del descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08852/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de responsabilitats pel descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08853/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la informació als usuaris de les línies afectades pel descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Catalunya de Barcelona el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08854/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació davant de fets com el descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08855/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’informació als usuaris davant de fets com el descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08856/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat que té davant els ciutadans per fets com el descarrilament d’un comboi de Ferrocarrils de la Generalitat el 19 de juliol de 2013
	Tram. 314-08857/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 314-08880/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió del conseller d’Economia i Coneixement amb relació al comunicat de l’Ajuntament de Salou sobre les inversions a Port Aventura i a BCN World
	Tram. 314-08882/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reactivació del Consorci Recreatiu i Turístic
	Tram. 314-08883/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de l’abocador de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
	Tram. 314-08890/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’arribada al màxim autoritzat a l’abocador de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
	Tram. 314-08891/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cota de residus en què es trobava l’abocador de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) al començament del 2013
	Tram. 314-08892/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’autoritzar una ampliació de l’abocador de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
	Tram. 314-08893/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’Institut Català del Sòl per a incrementar el preu del lloguer dels habitatges del carrer de Francesc Moragas, 121-123, de Santa Coloma de Farners (Selva)
	Tram. 314-08894/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 9/X, sobre l’estabilitat pressupostària i el deute, i sobre el posicionament contrari a la política d’austeritat davant la Comissió Europea
	Tram. 314-08933/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’impostos ambientals que gravin les activitats més contaminants
	Tram. 314-08934/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de fiscalitat relativa al medi ambient en l’entorn europeu
	Tram. 314-08935/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’un pla per a combatre el frau fiscal
	Tram. 314-08936/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions genèriques de l’assessor del conseller d’Economia i Coneixement
	Tram. 314-08943/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de selecció de l’assessor del conseller d’Economia i Coneixement
	Tram. 314-08944/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques fetes per l’assessor del conseller d’Economia i Coneixement
	Tram. 314-08945/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interacció entre el conseller d’Economia i Coneixement i el seu assessor
	Tram. 314-08946/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús previst per a la Casa Burés, de Barcelona
	Tram. 314-08948/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de places de personal de serveis penitenciaris necessàries per l’obertura de dos centres penitenciaris el 2014
	Tram. 314-09398/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins de serveis penitenciaris contractats durant l’estiu que continuaran treballant
	Tram. 314-09400/10
	Resposta del Govern


	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el criteri de selecció de les preguntes de participació ciutadana del programa Els Matins de TV3
	Tram. 313-00008/10
	Substanciació

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 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
	Tram. 313-00009/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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’esport femení
	Tram. 322-00103/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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 p
	Tram. 322-00105/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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 ge
	Tram. 322-00107/10
	Substanciació

	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’actuació i les directrius del nou llibre d’estil de la Corporació
	Tram. 322-00108/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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’espais publicitaris a Televisió de
	Tram. 322-00113/10
	Substanciació

	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 convenis col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00114/10
	Substanciació

	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 organitzatiu de la proposta per a la negociació dels convenis col·lectius de Catalunya Ràdio 
	Tram. 322-00115/10
	Substanciació

	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 retributiu de la proposta per a la negociació dels convenis col·lectius de Catalunya Ràdio i 
	Tram. 322-00116/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la presència de la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes i de l’Assemblea Nacional Catalana a la Festa dels Súpers
	Tram. 323-00037/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives de presència al territori de Catalunya Ràdio
	Tram. 323-00038/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la Festa dels Súpers
	Tram. 323-00039/10
	Substanciació



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris socials i tècnics per a establir els horaris d’atenció mèdica primària en zones sensibles per l’envelliment i la dispersió de la població com el barri dels Mangraners, de Lleida (Segri
	Tram. 311-00824/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals hi ha la possibilitat de dissoldre l’Institut Geològic de Catalunya
	Tram. 311-00825/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de canvi amb relació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	Tram. 311-00827/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions i els acords amb la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i els departaments de la G
	Tram. 311-00828/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estructura organitzativa de les polítiques de seguretat alimentària
	Tram. 311-00829/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius dels canvis de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
	Tram. 311-00830/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords amb els membres del Consell Rector de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a la pèrdua de la seva autonomia
	Tram. 311-00831/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’Hospital Comarcal de Blanes
	Tram. 311-00832/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa signat amb el Ministeri de Foment per a la prestació del servei de rodalia fins al 2015
	Tram. 311-00833/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla interautonòmic per a connectar Catalunya i l’Aragó mitjançant les línies de tren Barcelona-Casp i Lleida-Saragossa
	Tram. 311-00834/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució de les obres pendents de la línia 9 del metro
	Tram. 311-00835/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte del Corredor Mediterrani
	Tram. 311-00836/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pla de millorament i un model de planificació per al servei de rodalia
	Tram. 311-00837/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis relatius a la idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani de gas a Balsareny (Bages)
	Tram. 311-00844/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encàrrec a l’Institut Geològic de Catalunya d’anàlisis sobre la idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani de gas a Balsareny (Bages)
	Tram. 311-00845/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d’emmagatzematge de gas del Pla de l’energia i el canvi climàtic 2012-2020
	Tram. 311-00846/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de la informació als usuaris del servei de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00850/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions fetes al projecte de condicionament de la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
	Tram. 314-10111/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis produïts en les finques per a expropiar arran de les modificacions del projecte de condicionament de la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
	Tram. 314-10112/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis de projecte i de traçat fets a la carretera C-51 al pas per Albinyana
	Tram. 314-10113/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’execució i condicionament d’un tram de la carretera C-51 entre els punts quilomètrics 24,300 i 26,800
	Tram. 314-10114/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres que es fan entre la rotonda d’entrada a la carretera AP-2 i la rotonda que hi ha entre les carreteres C-51 i C-37
	Tram. 314-10115/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte de condicionament de la carretera C-51 entre els punts quilomètrics 24,300 i 26,800
	Tram. 314-10116/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de condicionar la carretera C-51 entre els punts quilomètrics 0 i 10,100
	Tram. 314-10117/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir una via alternativa a la carretera C-51 entre els punts quilomètrics 0 i 10,100
	Tram. 314-10118/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació de riscos de bombers voluntaris i ajudants d’ofici forestal
	Tram. 314-10119/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans aeris de la campanya antiincendis
	Tram. 314-10120/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del concurs públic d’adjudicació de llicències de ràdio en freqüència modulada
	Tram. 314-10121/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de canvi amb relació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	Tram. 314-10122/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions i els acords per a suprimir l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a ens de govern compartit
	Tram. 314-10123/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura organitzativa de les polítiques de seguretat alimentària
	Tram. 314-10124/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels canvis de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
	Tram. 314-10125/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb els membres del Consell Rector de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a la pèrdua de la seva autonomia
	Tram. 314-10126/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de treballadors específics de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	Tram. 314-10127/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del 2009 ençà
	Tram. 314-10128/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta del Pla director de malalties circulatòries amb relació a l’aturada cardíaca
	Tram. 314-10129/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya amb relació al pla de suport vital bàsic pel que fa a l’aturada cardíaca
	Tram. 314-10130/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del projecte pilot educatiu de les Terres de l’Ebre de conscienciació i capacitació amb la reanimació cardiopulmonar amb desfibril·lador extern automàtic
	Tram. 314-10131/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del programa «Girona, territori cardioprotegit»
	Tram. 314-10132/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de la Declaració 11/2012 del Parlament Europeu amb relació a la conscienciació sobre l’aturada cardíaca
	Tram. 314-10133/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels registres català, estatal i europeu d’aturada cardíaca
	Tram. 314-10134/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de demora per a ingressar a planta o per a derivar al servei sociosanitari
	Tram. 314-10135/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb PricewaterhouseCoopers per al disseny i la creació de manuals de polítiques, procediments i control de risc
	Tram. 314-10136/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb Deloitte perquè l’assessori en la transformació de l’Institut Català de Finances en un banc públic
	Tram. 314-10137/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura d’un contracte de l’Institut Català de Finances amb KPMG perquè faci un informe sobre l’impacte pressupostari de l’explotació de concessions administratives de gestió immobiliària i d’equipament
	Tram. 314-10138/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Hospital Comarcal de Blanes
	Tram. 314-10139/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports pendents de pagament al Consorci Sociosanitari d’Igualada
	Tram. 314-10140/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de tancament, trasllat o remodelació de diversos centres penitenciaris
	Tram. 314-10141/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el subministrament d’aliments als menors en situació de vulnerabilitat fora de l’horari escolar
	Tram. 314-10142/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris d’activitats destinades als menors en situació de vulnerabilitat
	Tram. 314-10143/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i els ajuts per al foment d’actuacions de caràcter social, cívic i associatiu en l’àmbit de l’educació en el lleure per a infants i joves
	Tram. 314-10144/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han beneficiat de la Llei de la dependència
	Tram. 314-10145/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte de lloguer d’una butaca al Gran Teatre del Liceu per a la temporada 2013-2014
	Tram. 314-10146/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del Departament d’Interior «L’ús de materials antiavalots, pilotes de goma en esdeveniments de masses ocorreguts en els darrers anys a Catalunya»
	Tram. 314-10147/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques de menjador del Consell Comarcal de l’Alt Camp
	Tram. 314-10148/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuacions per a incrementar el calat del port dels Alfacs
	Tram. 314-10188/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a incrementar el calat del port dels Alfacs
	Tram. 314-10189/10
	Formulació
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