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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
incidències en el transport sanitari urgent i programat el pri-
mer trimestre dels anys 2007 a 2013
Tram. 314-02334/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions i la dotació pressupostària en salut pública amb 
relació al Pla de salut de Catalunya 2011-2015
Tram. 314-02615/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de dispositius d’atenció continuada i d’ambulàncies 
de transport sanitari urgent
Tram. 314-02942/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat pública quirúrgica o de proves diagnòstiques deri-
vada a altres hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-02953/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-03514/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les incapacitats temporals de la creació de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries ençà
Tram. 314-03515/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu tècnic policial i la planificació prèvia d’una operació 
policial preventiva al barri del Raval, de Barcelona
Tram. 314-08514/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’alguna decisió política en una operació policial 
preventiva al barri del Raval, de Barcelona
Tram. 314-08515/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona i la policia local 
en una operació policial a Ciutat Vella, a Barcelona
Tram. 314-08516/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pràctica i el resultat d’una operació policial al barri del Raval, 
de Barcelona
Tram. 314-08517/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trencament de portes o les agressions per part de mossos 
d’esquadra en una operació policial preventiva al barri del 
Raval, de Barcelona
Tram. 314-08518/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplaçament en helicòpter a Aran de la consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals
Tram. 314-08524/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a utilitzar helicòpters en els desplaçaments dels 
membres del Govern
Tram. 314-08525/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persecució policial i mort d’un fugitiu el 9 de juliol de 2013
Tram. 314-08527/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències de la retallada dels recursos destinats al 
Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 314-08636/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir l’accidentalitat a les carreteres C-14 i 
C-28 a la demarcació de Lleida
Tram. 314-08638/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del rebuig de l’ajuda oferta per la Unitat Militar 
d’Emergències en els aiguats del 18 de juny de 2013 a l’Aran 
i el Pallars Sobirà
Tram. 314-08645/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors tutelats per la Generalitat en el període 
2007-2012
Tram. 314-08646/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-51 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08653/10
Resposta del Govern p. 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-12 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08654/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-12B al pas per 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-08655/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-31 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08656/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-31B al pas per 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-08657/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-32 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08658/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-37 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08659/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-41 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08660/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-42 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08661/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-43 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08662/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-44 al pas per les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-08663/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de l’Ametlla de Mar
Tram. 314-08664/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers d’Amposta
Tram. 314-08665/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers d’Ascó
Tram. 314-08666/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de Cambrils
Tram. 314-08667/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de Falset
Tram. 314-08668/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de Gandesa
Tram. 314-08669/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de Móra d’Ebre
Tram. 314-08670/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de Reus
Tram. 314-08671/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de Tarragona
Tram. 314-08672/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de Tortosa
Tram. 314-08673/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers d’Ulldecona
Tram. 314-08674/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant
Tram. 314-08675/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers del Vendrell
Tram. 314-08676/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris d’Alcover
Tram. 314-08677/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de Batea
Tram. 314-08678/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de Cornu-
della de Montsant
Tram. 314-08679/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris 
de Flix
Tram. 314-08680/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de 
Prades
Tram. 314-08681/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de Vila-
rodona
Tram. 314-08682/10
Resposta del Govern p. 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 314-08683/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de Sant 
Jaume dels Domenys
Tram. 314-08684/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de Santa 
Coloma de Queralt
Tram. 314-08685/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris del Sorral
Tram. 314-08686/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de l’Ametlla 
de Mar
Tram. 314-08687/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers d’Amposta
Tram. 314-08688/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers d’Ascó
Tram. 314-08689/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers de Cambrils
Tram. 314-08690/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers de Falset
Tram. 314-08691/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers de Gandesa
Tram. 314-08692/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de Móra d’Ebre
Tram. 314-08693/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers de Reus
Tram. 314-08694/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers de Tarragona
Tram. 314-08695/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers de Tortosa
Tram. 314-08696/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers d’Ulldecona
Tram. 314-08697/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 314-08698/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers del Vendrell
Tram. 314-08699/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris d’Alcover
Tram. 314-08700/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris de Batea
Tram. 314-08701/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris de Cor-
nudella de Montsant
Tram. 314-08702/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris de Flix
Tram. 314-08703/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris de Pra-
des
Tram. 314-08704/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris de Vila-
rodona
Tram. 314-08705/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 314-08706/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris de Sant 
Jaume dels Domenys
Tram. 314-08707/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris de Santa 
Coloma de Queralt
Tram. 314-08708/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris del 
Sorral
Tram. 314-08709/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de l’Ametlla de Mar
Tram. 314-08710/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers d’Amposta
Tram. 314-08711/10
Resposta del Govern p. 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers d’Ascó
Tram. 314-08712/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de Cambrils
Tram. 314-08713/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de Falset
Tram. 314-08714/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de Gandesa
Tram. 314-08715/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de Móra d’Ebre
Tram. 314-08716/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de Reus
Tram. 314-08717/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de Tarragona
Tram. 314-08718/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de Tortosa
Tram. 314-08719/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers d’Ulldecona
Tram. 314-08720/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 314-08721/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers del Vendrell
Tram. 314-08722/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris d’Alcover
Tram. 314-08723/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris de Batea
Tram. 314-08724/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris de Cornudella de Montsant
Tram. 314-08725/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris de Flix
Tram. 314-08726/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris de Prades
Tram. 314-08727/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris de Vila-rodona
Tram. 314-08728/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris d’Horta de Sant Joan
Tram. 314-08729/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris de Sant Jaume dels Domenys
Tram. 314-08730/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris de Santa Coloma de Queralt
Tram. 314-08731/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del parc de 
bombers voluntaris del Sorral
Tram. 314-08732/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació del Departament de Territori i Sostenibilitat en el 
Pla estratègic de fertilització agrària i gestió de les dejecci-
ons ramaderes a Catalunya 2013-2016
Tram. 314-08814/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de derogació a la Comissió Europea de la directi-
va de nitrats
Tram. 314-08815/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de revisió de les zones declarades vulnerables
Tram. 314-08816/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de permisos atorgats per a construir granges en les 
zones declarades vulnerables des de l’entrada en vigor de la 
normativa de benestar animal
Tram. 314-08817/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de permisos atorgats per a ampliar granges en les 
zones declarades vulnerables des de l’entrada en vigor de la 
normativa de benestar animal
Tram. 314-08818/10
Resposta del Govern p. 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de granges tancades des de l’entrada en vigor de la 
normativa de benestar animal
Tram. 314-08819/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
codis de bones pràctiques i les normatives amb relació a les 
dejeccions ramaderes en les zones declarades vulnerables
Tram. 314-08820/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració dels danys de les pedregades del juliol del 2013 
a les comarques gironines i les accions per a pal·liar-ne els 
efectes
Tram. 314-08838/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió de l’expedient de regulació d’ocupació de Fo-
restal Catalana al Parc Natural del Montsant
Tram. 314-08858/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compensació dels efectes de l’expedient de regulació d’ocu-
pació de Forestal Catalana al Parc Natural del Montsant
Tram. 314-08859/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió de l’expedient de regulació d’ocupació de Fo-
restal Catalana al paratge d’interès nacional de Poblet
Tram. 314-08860/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compensació dels efectes de l’expedient de regulació 
d’ocupació de Forestal Catalana al paratge d’interès naci-
onal de Poblet
Tram. 314-08861/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del conseller d’Empresa i Ocupació amb relació a 
la construcció de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) 
i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08863/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’informar els ajuntaments i els veïns dels muni-
cipis per on transcorrerà la línia d’alta tensió entre Escatrón 
(Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08864/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
els ajuntaments i els veïns dels municipis afectats per l’im-
pacte de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Se-
cuita (Tarragonès)
Tram. 314-08865/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de línies d’alta tensió a la província de Tarragona en 
el cas que es construeixi la línia d’alta tensió entre Escatrón 
(Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08866/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tràmits fets amb relació a la construcció de la línia d’alta ten-
sió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08867/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais d’interès natural afectats pel projecte de la línia d’alta 
tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08868/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat de tornar a calcular la demanda d’energia elèc-
trica després de les noves mesures de regulació fetes pel 
Govern de l’Estat
Tram. 314-08869/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels parcs eòlics actuals en el cas que la línia d’alta 
tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) no es 
construeixi
Tram. 314-08870/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a construir parcs eòlics a les poblacions per on 
transcorrerà la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la 
Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08871/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
com afectaria la millora de la qualitat del servei elèctric de 
Catalunya en el cas que no es construeixi la línia d’alta tensió 
entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08872/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat de construir la línia d’alta tensió entre Escatrón 
(Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia que 
generen els parcs eòlics previstos
Tram. 314-08873/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat de construir la línia d’alta tensió entre Escatrón 
(Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia que 
generen els parcs eòlics existents
Tram. 314-08874/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el viatge del president de l’Institut Català per la Pau a Co-
lòmbia
Tram. 314-08884/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaria del sistema d’aire condicionat de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Blanes (Selva)
Tram. 314-08885/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent amb Igualada (Anoia)
Tram. 314-08888/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent amb l’Anoia
Tram. 314-08889/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista de publicació de la convocatòria del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016
Tram. 314-08901/10
Resposta del Govern p. 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-08922/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió del centre comercial de fabricants de Vilade-
cans (Baix Llobregat) en el comerç del Baix Llobregat
Tram. 314-08923/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’estudis d’impacte en el comerç, en la mobilitat i en 
el medi ambient previs a l’autorització del projecte de centre 
comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-08924/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords entre els departaments de Governació i Relacions 
Institucionals i el d’Economia i Coneixement pel que fa a la 
supressió d’una paga extraordinària als empleats públics 
el 2014
Tram. 314-08925/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
validació de l’informe econòmic i financer 2012-2014
Tram. 314-08926/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
empleats públics afectats per l’informe econòmic i financer 
2012-2014
Tram. 314-08927/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió d’una paga extraordinària als empleats públics el 
2014
Tram. 314-08928/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la causa de l’incendi de Vallirana, Torrelles de Llobregat i 
Cervelló del juliol del 2013
Tram. 314-08937/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tasques de prevenció d’incendis que s’han fet a la zona de 
Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló el 2013
Tram. 314-08939/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts previstos per a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cerve-
lló després de l’incendi del juliol del 2013
Tram. 314-08941/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de prevenció que preveu d’aplicar per a evitar els 
incendis en zones urbanitzades
Tram. 314-08942/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions del primer semestre del 2013 
amb relació al mateix període del 2012
Tram. 314-08953/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
possibles causes de l’incendi del juliol del 2013 a Vallirana, 
Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09304/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
neteja i el sanejament de les masses forestals cremades en 
l’incendi del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llobregat 
i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09306/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recuperació de les masses forestals cremades en l’incendi 
del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-09307/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat d’atorgar ajuts a Vallirana, Torrelles de Llobregat i 
Cervelló (Baix Llobregat) arran de l’incendi del juliol del 2013
Tram. 314-09310/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les tasques de prevenció d’incendis que s’han fet als ter-
mes municipals de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló 
(Baix Llobregat) el 2012 i el 2013
Tram. 314-09311/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar incendis forestals en zones 
urbanitzades
Tram. 314-09313/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anul·lació de la concessió del tercer grau penitenciari a dos 
ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-09973/10
Resposta del Govern p. 59

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estat del concurs públic d’adjudicació de llicènci-
es de ràdio en freqüència modulada
Tram. 311-00826/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el procediment de contractació i adjudicació del 
Centre d’Interpretació de les Aus del castell de Concabella
Tram. 311-00847/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’equip redactor i l’import de l’exposició «Els 
secans de Lleida» del Centre d’Interpretació de les Aus del 
castell de Concabella
Tram. 311-00848/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el criteri per a no incloure Granyena en els plànols 
de les zones de la Xarxa Natura 2000 de l’exposició del Cen-
tre d’Interpretació de les Aus del castell de Concabella
Tram. 311-00849/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la signatura entre l’Institut Català de Finan-
ces i Deloitte d’un contracte d’assessorament amb relació 
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a l’obtenció de la qualificació d’entitat de crèdit del Banc 
d’Espanya
Tram. 311-00852/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la signatura d’un contracte entre l’Institut Català 
de Finances i PricewaterhouseCoopers per al disseny i la 
creació dels manuals de polítiques, procediments i controls 
de risc
Tram. 311-00853/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la signatura d’un contracte entre l’Institut Cata-
là de Finances i KPMG per a l’elaboració d’un informe sobre 
l’impacte pressupostari de l’explotació de concessions de 
gestió immobiliària i equipaments
Tram. 311-00854/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la situació de la prestació de subministrament 
d’aigua derivada de l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió 
del servei d’aigua en alta d’Aigües Ter-Llobregat a Acciona
Tram. 311-00855/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la indemnització a Acciona per l’anul·lació de l’ad-
judicació de la gestió del servei d’aigua en alta d’Aigües Ter-
Llobregat
Tram. 311-00856/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pagament per part de l’empresa concessionària 
de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat de l’import en concepte 
d’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats
Tram. 311-00857/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compensació econòmica als ajuntaments afec-
tats per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió del servei 
d’aigua en alta d’Aigües Ter-Llobregat a Acciona
Tram. 311-00858/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els informes elaborats pel Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
Tram. 311-00859/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a evitar la propagació de la 
«Vespa velutina»
Tram. 311-00861/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per a acomiadar vuit treballadors de 
l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 311-00862/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre i les funcions del personal tècnic i de 
suport de l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 311-00863/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració de l’Institut Geològic de Catalunya 
com una estructura d’estat
Tram. 311-00864/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’oportunitat d’acomiadar geòlegs i personal tècnic 
en un moment de forta sismicitat induïda
Tram. 311-00865/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la composició i les funcions del Consell Assessor 
en el nou institut cartogràfic i geològic
Tram. 311-00866/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el paper de l’empresa Geocat Gestió de Projectes
Tram. 311-00867/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per a fusionar l’Institut Geològic de 
Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00868/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per a fusionar l’Institut Geològic de 
Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00869/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estalvi econòmic derivat de la fusió de l’Institut 
Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00870/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les activitats comunes de l’Institut Geològic de 
Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00871/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració de l’autonomia de funcions a l’hora 
de fusionar l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut Carto-
gràfic de Catalunya
Tram. 311-00872/10
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració de les opinions d’investigadors i 
institucions a l’hora de fusionar l’Institut Geològic de Catalu-
nya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00873/10
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la definició d’un nou marc legal per a l’Institut Ge-
ològic de Catalunya
Tram. 311-00874/10
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la privatització dels serveis de l’Institut Geològic 
de Catalunya
Tram. 311-00875/10
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el suport i l’assessorament del projecte de 
reparcel·lació de la urbanització Les Boveres, de Puigpelat 
(Alt Camp)
Tram. 311-00876/10
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les presumptes irregularitats del projecte de 
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reparcel·lació de la urbanització Les Boveres, de Puigpelat 
(Alt Camp)
Tram. 311-00877/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nivell de contaminació per nitrats dels pous de 
les urbanitzacions Les Boveres, Sant Joan de Ruanes, La 
Sínia i Els Arcs, de Puigpelat (Alt Camp)
Tram. 311-00878/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les urbanitzacions de l’Alt Camp sense connexió 
d’aigua o clavegueram
Tram. 311-00879/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua per al 
projecte de reparcel·lació de la urbanització Les Boveres, de 
Puigpelat (Alt Camp)
Tram. 311-00880/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la creació d’un catàleg d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 311-00881/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els instruments de flexibilització i adaptació als 
estàndards urbanístics de les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 311-00882/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació d’una comissió d’avaluació i gestió de 
les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00883/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el sistema de depuració d’aigües residuals de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00884/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pressupost del Fons per a la regularització d’ur-
banitzacions del 2011 ençà
Tram. 311-00885/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’avaluació dels objectius assolits amb la Llei 
3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00886/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el balanç de l’aplicació de la Llei 3/2009, del 10 de 
març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèfi-
cits urbanístics
Tram. 311-00887/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manca d’informació relativa a l’acomiadament 
de personal i a la dissolució de l’Institut Geològic de Catalu-
nya al Consell Rector de l’entitat
Tram. 311-00888/10
Anunci p. 73

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de mesures disciplinàries en l’àmbit del Consorci 
d’Educació de Barcelona
Tram. 314-10377/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient relatiu 
als anomenats productes làctics sostenibles
Tram. 314-10378/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 314-10379/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de reparcel·lació de la urbanització Les Boveres, de 
Puigpelat (Alt Camp), i sobre les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 314-10380/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un impost per a les companyies subministradores 
d’ADSL
Tram. 314-10381/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
escoles que segreguen per sexes
Tram. 314-10382/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi derivat de les condicions en què es fan les substitu-
cions de professors
Tram. 314-10383/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la substitució del director general de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació
Tram. 314-10384/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’equip directiu i els serveis de subministrament i manteni-
ment de vehicles i de subministrament de vestuari del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques
Tram. 314-10385/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques Erasmus
Tram. 314-10386/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres residencials d’acció educativa
Tram. 314-10387/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la violència masclista als centres residencials d’acció edu-
cativa
Tram. 314-10388/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació específica dels professio nals dels centres residen-
cials d’acció educativa
Tram. 314-10389/10
Formulació p. 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pagaments pendents del sector concertat de salut
Tram. 314-10390/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pagaments pendents a la Seguretat Social del sector con-
certat de salut
Tram. 314-10391/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions per a poder pagar a temps els proveïdors 
sanitaris
Tram. 314-10392/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pagaments pendents a les oficines de farmàcia comunitària 
en data del 31 d’octubre de 2013
Tram. 314-10393/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla integral de salut mental
Tram. 314-10394/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes del Departament de Salut pel que fa a les retribu-
cions dels alts càrrecs per al 2014
Tram. 314-10395/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
noves substàncies psicoestimulants il·legals
Tram. 314-10396/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de les beques Erasmus
Tram. 314-10397/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de promoció i dinamització del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Tram. 314-10398/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el marc de cooperació per a la gestió del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Tram. 314-10399/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions als pressupostos de la Comunitat de Treball 
dels Pirineus
Tram. 314-10400/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Comunitat de Treball dels Pirineus
Tram. 314-10401/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment del conveni amb la Diputació de Barcelona 
sobre el Pla extraordinari d’assistència financera local
Tram. 314-10402/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’omissió en l’enquesta de seguretat pública del 2013 d’al-
guns aspectes relatius a la seguretat viària presents en altres 
edicions
Tram. 314-10403/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’omissió d’una pregunta relativa a la percepció subjectiva 
de la feina dels Mossos d’Esquadra en l’enquesta de segu-
retat pública del 2013
Tram. 314-10404/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’omissió d’una pregunta relativa als motius dels ciutadans 
per a no presentar denúncies en l’enquesta de seguretat 
pública
Tram. 314-10405/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de mesures disciplinàries en els centres de l’àm-
bit del Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 314-10406/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida oberta de beques de menjador del Departament 
d’Ensenyament
Tram. 314-10407/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a atorgar les beques de menjador
Tram. 314-10408/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disparitat de criteris per a atorgar beques de menjador dels 
consells comarcals
Tram. 314-10409/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recuperació de l’import destinat a beques de menjador en 
escoles bressol
Tram. 314-10410/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les beques de menjador als consells comarcals
Tram. 314-10411/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Aula de Formació d’Adults Lloreda, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-10412/10
Formulació p. 87
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les incidències en el transport sanitari 
urgent i programat el primer trimestre dels 
anys 2007 a 2013
Tram. 314-02334/10

Resposta del Govern
Reg. 44029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02334/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les incidències en el transport sanitari urgent i progra-
mat el primer trimestre dels anys 2007 a 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:

Les reclamacions relacionades amb el transport sani-
tari ordinari, així com les incidències en el transport 
sanitari urgent que han implicat sancions es detallen 
en el document adjunt.

Barcelona, 28 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 les actuacions i la dotació pressupos-
tària en salut pública amb relació al Pla de 
salut de Catalunya 2011-2015
Tram. 314-02615/10

Resposta del Govern
Reg. 44030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02615/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions i la dotació pressupostària en sa-

lut pública amb relació al Pla de salut de Catalunya 
2011-2015

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: José Manuel Villegas Pérez

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

En matèria de salut pública, el Pla de salut de Cata-
lunya 2011-2015 destaca d’una banda, el projecte 2.2, 
Potenciar els programes de protecció i promoció de la 
salut i prevenció de malalties cròniques. Dins d’aquest 
objectiu s’està treballant per implantar cinc programes 
prioritaris de promoció i prevenció de la salut: alimen-
tació saludable i activitat física, tabaquisme, consum 
d’alcohol, vacunació i salut materno-infantil. Desta-
quen les actuacions dintre del marc del Pla d’activitat 
física, Esport i Salut (PAFES) de reducció del sedenta-
risme i la promoció de l’alimentació mediterrània com 
a alimentació saludable (Projecte AMED). De l’altra, 
el projecte 3.4, Integrar la salut pública i comunitària 
en el model assistencial. En aquest apartat s’està treba-
llant en establir la cartera de serveis de salut pública; 
en posar en marxa un contracte programa amb el Cat-
Salut que garanteixi la inclusió dels objectius de salut 
comunitària en els contracte de compra de serveis de 
l’atenció primària; en definir el model organitzatiu 
de les xarxes de salut comunitària i en establir l’orien-
tació estratègica de la cartera de serveis de farmàcia 
comunitària.

Les línies estratègiques amb les que actualment s’està 
desenvolupant el pla d’acció de l’ASPCAT per al pe-
ríode 2013-2016, es fonamenten en els següents eixos 
estratègics: salut en totes les polítiques, anticipació i 
resposta a les necessitats de salut dels ciutadans, pro-
fessionalització i excel·lència i sostenibilitat del model.

El Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) 
és la principal eina de govern i el marc indicatiu de les 
accions de salut pública. Coordinat amb el Pla de salut 
de Catalunya ha de vehicular l’estratègia de salut en 
totes les polítiques.

El Departament de Salut, a través de la Secretaria de 
Salut Pública i de la Direcció General de Planificació 
i Recerca en Salut, en té un paper de lideratge, actuant 
coordinadament amb el CatSalut.

El PINSAP té el seu origen en l’aprovació de l’Acord 
de Govern de 20 de novembre de 2012 de creació de 
la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració del 
PINSAP. Des de llavors s’han creat diferents grups per 
treballar aquest document, un de coordinació interde-
partamental, un d’indicadors i avaluació i un tercer de 
condicions de vida i treball.

En aquests moments es disposa d’un primer esbor-
rany, en el qual han col·laborat diferents sectors del go-
vern i on s’ha treballat per capitalitzar les influències 
que sobre la salut tenen les polítiques que impulsen.
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Està previst tenir un document definitiu abans de fina-
litzar l’any 2013. Actualment s’estan treballant en man-
tenir reunions bilaterals amb els departaments impli-
cats per concretar els compromisos d’actuació; en un 
procés de participació amb els ens locals i les diputa-
cions, les societats científiques i altres agents implicats; 
en dissenyar l’avaluació; en concretar el pressupost vin-
culat i en detectar propostes interdepartamentals i in-
tersectorials com a experiències de pilotatge territorial 
d’aplicació del PINSAP.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de dispositius d’atenció conti-
nuada i d’ambulàncies de transport sanitari 
urgent
Tram. 314-02942/10

Resposta del Govern
Reg. 44031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02942/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de dispositius d’atenció continuada i d’ambu-
làncies de transport sanitari urgent

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:

En general, els recursos disponibles del CatSalut es 
poden consultar en les memòries anuals del CatSalut.

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/men uitem.
6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d5
7d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vg
nextchannel=d57d30a8cf19a310VgnVCM1000008d0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Tanmateix cal dir que el concepte, la denominació i la 
classificació dels dispositius d’atenció continuada i ur-
gent en l’àmbit de l’atenció primària ha anat variant 
segons la reforma de l’atenció primària de salut i la re-
ordenació de l’atenció continuada i urgent. Per tant, les 
dades corresponents als anys 2003, 2010 i 2012 no són 
totalment comparables.

Pel que fa a l’any 2010, adjunt us trameto la guia de cen-
tres pel Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) 

2009-2010. La informació relativa a l’any 2013 es pot 
consultar en la pàgina web del CatSalut:

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Ca-
nal%20Salut/Ciutadania/Urgencies/Tinc_una_urgencia_
on_madreso/Documents/guia-centres-2012-2013.pdf

Pel que fa a les previsions de l’any 2014 s’està treba-
llant en les adaptacions estacionals d’hivern.

En relació amb el transport sanitari urgent, el concurs 
de transport sanitari vigent l’any 2003 no especificava 
el nombre de dispositius dedicats al transport sanita-
ri urgent, aquesta activitat es compartia amb la de la 
prestació del servei de transport sanitari no urgent.

Les ambulàncies de transport sanitari urgent, a maig 
de 2010, eren 61 unitats de suport vital avançat, 4 uni-
tats de suport vital avançat aeri i 319 unitats de su-
port vital bàsic. Les previsions per maig de 2014 estant 
subjectes al futur concurs de transport sanitari.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat pública quirúrgica o de pro-
ves diagnòstiques derivada a altres hospi-
tals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú-
blica
Tram. 314-02953/10

Resposta del Govern
Reg. 44032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02953/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat pública quirúrgica o de proves diagnòstiques 
derivada a altres hospitals 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 Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les proves diagnòstiques en llista d’espera s’imputen 
al centre sanitari que les indica, malgrat aquest pu-
gui gestionar la seva realització en altres centres, tal 
com estableix el Decret 345/2001, de 24 de desembre. 
Aquesta autonomia en la gestió de la realització de 
proves diagnòstiques fa que a l’aplicatiu de llistes d’es-
pera no es contempli la recollida de les derivacions.
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Pel que fa a l’activitat pública quirúrgica derivada en 
l’annex es detallen les dades.

Barcelona, 29 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 les inversions fetes a l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-03514/10

Resposta del Govern
Reg. 44033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03514/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes a 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:

Les inversions finalitzades a l’Hospital Doctor Josep 
Trueta en els darrers anys, i fins l’actualitat recollides 
al Pla d’execució d’inversions del CatSalut i finança-
des pel CatSalut, són les següents: 

Actuació Tipus d’obra Any Import

Pla de transició 
plantes 1, 2 i 7 (H. 
de Dia + Reanima-
ció + UH Cirurgia 
Cardíaca)

Ampliació 
i reforma 2010 2.977.943,00

Nou Bunker radio-
teràpia ICO Girona

Ampliació 
i reforma 2011 2.600.000,00

Edifici provisional 
CCEE Hospital - 
ICO

Ampliació 
i reforma 2012 4.481.400,00

Les previsions en inversions per als propers anys vin-
dran determinades d’una part pel plantejament de la 
construcció del nou hospital i del calendari global de 
les actuacions a dur a terme en un futur, i d’altra part, 
per les reposicions i reformes que s’hauran de fer men-
trestant.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les incapacitats tempo-
rals de la creació de l’Institut Català d’Avalu-
acions Mèdiques i Sanitàries ençà
Tram. 314-03515/10

Resposta del Govern
Reg. 44034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03515/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les incapacitats temporals de la creació 
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanità-
ries ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries 
(ICAMS) es va crear al desembre de 2002 i els seus 
Estatuts es van aprovar a l’octubre de 2003.

Inicialment les dades de la IT es recollien en un pro-
grama per a la Gestió de la IT (GIT). Progressiva-
ment es va desenvolupar, dintre del Pla de Sistemes de 
l’ICAMS el mòdul SIGIT (Sistema Integrat de Gestió 
de la IT). El SIGIT s’ha anat implantant en diferents 
fases per tot el territori de l’Atenció Primaria de Ca-
talunya. A partir de l’any 2008 la cobertura territorial 
del programa SIGIT és completa i es considera que les 
dades de la IT són comparables a partir d’aquest any.

Els indicadors epidemiològics i de gestió de la IT que 
s’utilitzen són:

– Nombre de baixes tramitades (BT)

– Incidència acumulada (IB): Nombre de baixes del 
període / Mitjana d’afiliats del període *100. Es calcu-
la la mensual i l’acumulada al final de l’any.

– Prevalença (PB): Nombre de baixes al final del perí-
ode/Nombre afiliats a final del període *100.

– Dies de baixa de l’any: Nombre total de dies en IT 
de l’any. Estimat a partir de les durades de les altes de 
l’any (0-18 mesos).

– Durada mitjana de les baixes (DMB): Indica la dura-
da mitjana de cada procés d’IT. Estimada a partir de la 
durada mitjana de les altes del període (0-18 mesos) /
Nombre altes del període.

– Durada mitjana per afiliat (DMA): Indica la durada 
mitjana de dies en IT per treballador afiliat. Estimada 
a partir de la durada mitjana de les altes del període 
(0-18 mesos) / Mitjana d’afiliats del període.
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L’evolució dels principals indicadors es detalla en 
l’annex.

Barcelona, 29 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 motiu tècnic policial i la planificació 
prèvia d’una operació policial preventiva al 
barri del Raval, de Barcelona
Tram. 314-08514/10

Resposta del Govern
Reg. 44050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08514/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu tècnic policial i la planificació prèvia d’una 
operació policial preventiva al barri del Raval, de Bar-
celona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marta Rovira i Vergés, Oriol Amorós i 
March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-08514/10, 314-08515/10, 
314-08516/10, 314-08517/10 i 314-08518/10.

El motiu de l’operatiu policial preventiu organitzat al 
barri del Raval el 28 de juny de 2013 es va fonamentar 
en la problemàtica veïnal i en la concentració de fets 
delictius i denúncies administratives, i estava dintre 
dels operatius conjunts entre Cos de Mossos d’Es-
quadra (CME) i Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) 
d’inspecció simultània de locals, planificat amb ante-
rioritat, principalment per motius d’aforament.

Els dispositius extraordinaris i conjunts amb GUB es 
tracten a les meses de coordinació operativa conjuntes 
entre els dos cossos.

No va existir decisió política en aquest operatiu.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra no 
realitza batudes. I pel que fa al resultat de l’operatiu, 
es va desenvolupar en tres fases d’intervenció policial:

Primera Fase: De les 01’30 a les 02’30 hores, tres in-
tervencions simultànies a locals d’oci nocturn.

Segona fase: De les 03’00 a les 04’00 hores, tres inter-
vencions simultànies a locals d’oci nocturn.

Tercera Fase: De les 01’30 a les 04’00 hores, a més de 
les inspeccions administratives que va fer la GUB als 
sis locals esmentats, dos subinspectors de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social (ITSS-MEYSS), acom-
panyats per agents de paisà del CME, van aixecar di-
verses actes per treballadors que hi havia en els locals 
amb situació irregular.

Finalment, dir que els comandaments responsables 
de l’operatiu no van observar excessos en l’execució 
del desplegament policial, el qual va ser proporcional 
per a la gran quantitat de persones que hi havia en els 
locals, en alguns casos amb important excés d’afora-
ment.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’alguna decisió política 
en una operació policial preventiva al barri 
del Raval, de Barcelona
Tram. 314-08515/10

Resposta del Govern
Reg. 44050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08514/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació amb l’Ajuntament de 
Barcelona i la policia local en una operació 
policial a Ciutat Vella, a Barcelona
Tram. 314-08516/10

Resposta del Govern
Reg. 44050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08514/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pràctica i el resultat d’una operació 
policial al barri del Raval, de Barcelona
Tram. 314-08517/10

Resposta del Govern
Reg. 44050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08514/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trencament de portes o les agres-
sions per part de mossos d’esquadra en una 
operació policial preventiva al barri del Ra-
val, de Barcelona
Tram. 314-08518/10

Resposta del Govern
Reg. 44050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08514/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplaçament en helicòpter a Aran 
de la consellera de Governació i Relacions 
Institucionals
Tram. 314-08524/10

Resposta del Govern
Reg. 44948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08524/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplaçament en helicòpter a Aran de la Consellera 
de Governació i Relacions Institucionals

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 les 
preguntes a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-08524/10 i 314-08525/10.

La vicepresidenta del Govern es va desplaçar el passat 
20 de juny de 2013 a la Val d’Aran amb l’objectiu de 
comprovar de primera mà els efectes dels aiguats, que 
havien tingut lloc dies abans, atendre les necessitats 

dels veïns de l’Aran i escoltar els alcaldes per empren-
dre mesures per recobrar la normalitat de la Val, de 
forma coordinada.

La vicepresidenta va visitar la zona acompanyada del 
Secretari General de Cooperació i Coordinació de les 
Administracions Locals i el Cap de l’Oficina de Co-
municació del Gabinet de la Vicepresidenta.

Atesa la impossibilitat d’accedir a la zona afectada per 
carretera, el viatge es va dur a terme amb mitjans aeris 
assignats a la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments. La disponibilitat d’aquestes 
aeronaus està assegurada per contracte i, per aquest 
motiu, el fet de realitzar el vol de referència no va 
comportar cap cost addicional.

Els membres del Govern sol·liciten l’ús de les aeronaus 
de forma molt excepcional i en relació amb emergèn-
cies, accidents o sinistres, i, en tot cas, és autoritzat 
sempre i quan la resposta operativa dels serveis propis 
del Cos de Bombers estigui assegurada.

Barcelona, 29 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 utilitzar helicòpters en 
els desplaçaments dels membres del Govern
Tram. 314-08525/10

Resposta del Govern
Reg. 44948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08524/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persecució policial i mort d’un fugi-
tiu el 9 de juliol de 2013
Tram. 314-08527/10

Resposta del Govern
Reg. 44051 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08527/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la persecució policial i mort d’un fugitiu el 9 de juliol 
de 2013

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Matías Alonso Ruiz
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08527/10.

Els fets relatius a la persecució policial a les comar-
ques del Ripollès i del Berguedà dels dies 8 i 9 de ju-
liol de 2013 es troben recollits en uns diligències poli-
cials adreçades al Jutjat d’Instrucció que coneix el cas. 
Serà aquesta autoritat la responsable de fer qualsevol 
pronunciament al respecte.

Quant a la protecció individual dels agents involu-
crats, van disposar del material de seguretat personal 
que porten de dotació els vehicles policials, que inclou 
dues armilles antibales.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de la retallada dels 
recursos destinats al Programa de suport a 
l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 314-08636/10

Resposta del Govern
Reg. 45095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08636/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències de la retallada dels recursos desti-
nats al Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
Departament de Benestar Social i Família, malgrat les 
restriccions pressupostàries, ha fet l’esforç per publi-
car de nou la convocatòria de suport a l’autonomia a 
la pròpia llar.

Els ajuts d’aquest programa es consideren de concur-
rència competitiva i estan sotmesos al règim jurídic 
que regula les subvencions, d’acord amb el Decret le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desplega, aprovat 
pel Reial decret 887/2006.

Aquests ajuts, per tant, no són prestacions de dret 
subjectiu reconeguts amb caràcter indefinit, sinó que 
són subvencions, subjectes a les disponibilitats pres-

supostàries. Per aquest motiu, les persones han de sol-
licitar-ho cada any i, com qualsevol altra subvenció, el 
seu reconeixement només tindrà vigència durant l’any 
de la convocatòria.

No obstant això, per facilitar els tràmits, la base 7.3 de 
l’Ordre BSF/84/2013, de 3 de maig, per la qual s’apro-
ven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió 
dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per 
a l’any 2013 especifica literalment: «les persones be-
neficiàries de l’ajut de suport a l’autonomia en la prò-
pia llar, a l’empara de la convocatòria de l’any 2011 o 
anteriors amb resolució expressa, continuaran com a 
persones beneficiàries sense haver de presentar un nou 
formulari de sol·licitud i sense haver d’estar novament 
valorades per l’Equip de Valoració i Orientació, tret 
que l’ICASS requereixi la revisió de la valoració o al-
tra documentació que consideri necessària».

En conseqüència, el fet que les persones no hagin de 
pre sentar formalment una nova sol·licitud no vol dir 
que tinguin reconegut l’ajut de forma indefinida, si-
nó que se’ls facilita la tramitació, a l’empara de les 
bases que regeixen la convocatòria de l’any 2013.

A partir del 2014 es farà un seguiment acurat d’aquest 
programa per tal de valorar el servei que les Entitats 
acreditades ofereixen a les persones destinatàries, així 
com per determinar si cal fer una revisió del perfil dels 
professionals.

Barcelona, 6 de novembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir l’accidenta-
litat a les carreteres C-14 i C-28 a la demar-
cació de Lleida
Tram. 314-08638/10

Resposta del Govern
Reg. 44052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08638/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir l’accidentalitat a les carreteres 
C-14 i C-28 a la demarcació de Lleida

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08638/10.
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El Departament d’Interior col·labora amb la Direcció 
General de Carreteres, el RACC i la Diputació de Bar-
celona (els darrers anys) en el projecte EuroRAP, que 
cataloga els trams de via segons la perillositat, amb la 
intenció que els titulars portin a terme les actuacions 
de millora corresponents.

Aquest estudi, que es va presentar el passat mes de 
juny al Servei Territorial de Trànsit de Lleida, va con-
cloure que el risc a les carreteres de Lleida es manté 
un 30% per sobre del conjunt de Catalunya. Però l’es-
tudi també adverteix que la reducció del risc d’acci-
dent a la demarcació de Lleida ha estat d’un 48% en-
tre 2004-2006 i 2009-2011, mentre que al conjunt de 
Catalunya ha disminuït un 40%.

Dins dels trams amb risc a Catalunya amb intensitat 
mitjana diària (IMD) de més de 5000, es troba el tram 
de Coll de Nargó a la C-14, tram que ja disposa de di-
versos cinemòmetres. A la xarxa de baixa mobilitat es 
troba el de Vielha a la C-28 com el tram amb més risc.

Específicament, la carretera C-28 ha estat inclosa, 
l’any 2013, en el Pla Integral de Velocitat Excessiva 
(PIVE) que ha estat impulsat des del Servei Català 
de Trànsit i executat des de l’Àrea Regional de Tràn-
sit, conjuntament amb la supervisió de la Divisió de 
Trànsit. La carretera C-14 ha estat inclosa en el pla 
d’actuació de la Divisió de Trànsit, en ser incorpora-
da en el model de Control de Trànsit Integral (CTI) 
que combina inspeccions de velocitat, drogo-alcoho-
lemia, condicions tècniques, ITV, seguretat passiva, 
distraccions, controls de transports i controls de mo-
tocicletes Premot.

Paral·lelament, el Departament d’Interior i el Servei 
Català del Trànsit executen, també, mesures d’impacte 
per a la seguretat viària, com la instal·lació de radars 
de nova generació, els dispositius de control de velo-
citat per trams ubicats pionerament al túnel de Vielha 
des del 2010 i està en contacte i col·laboració contí-
nua amb els diversos departaments del Govern, com 
el Departament de Territori i Sostenibilitat, per seguir 
introduint millores de les vies, o com el Departament 
d’Empresa i Ocupació, per desplegar nous equips de 
lectura de matrícules que ajudaran a disposar de  noves 
dades d’intensitat i de control i sanció sobre els vehi-
cles que no disposin de la Inspecció Tècnica de Ve-
hicles.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del rebuig de l’ajuda ofer-
ta per la Unitat Militar d’Emergències en els 
aiguats del 18 de juny de 2013 a l’Aran i el 
Pallars Sobirà
Tram. 314-08645/10

Resposta del Govern
Reg. 44547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08645/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius del rebuig de l’ajuda oferta per la Unitat 
Militar d’Emergències en els aiguats del 18 de juny de 
2013 a l’Aran i el Pallars Sobirà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08645/10.

En relació amb els aiguats de 18 de juny de 2013 a 
l’Aran i al Pallars, els avisos preventius de protecció 
civil que es van efectuar des del Centre de Coordina-
ció Operativa de Catalunya (CECAT) el dia 14 de juny 
i següents i les actuacions preventives de les diferents 
administracions públiques del territori i dels operatius 
d’emergència van fer possible que els danys fossin no-
més materials i que no es produïssin danys personals, 
sense que, en cap moment, fos necessari cap tipus de 
rescat o salvament.

És per això que quan el matí del dimarts 18 de juny 
de 2013 el subdirector general de Coordinació i Ges-
tió d’Emergències de la Direcció General de Protec-
ció Civil i director tècnic del CECAT va parlar amb el 
comandant responsable de Relacions Institucionals del 
IV Batalló d’Intervenció en Emergències (BIEM IV) 
de la Unitat Militar d’Emergències (UME), amb seu 
a Saragossa, base que té assignada l’actuació a Cata-
lunya en cas de requeriment, li va informar de la situ-
ació a la Val d’Aran i al Pallars, tot indicant-li que en 
aquell moment els efectius de la Generalitat de Catalu-
nya disponibles eren suficients per resoldre l’emergèn-
cia i no es considerava necessari el suport de l’UME.

Barcelona, 31 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 menors tutelats per la 
Generalitat en el període 2007-2012
Tram. 314-08646/10

Resposta del Govern
Reg. 45096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08646/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de menors tutelats per la Generalitat en el 
període 2007-2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que a 
juny de 2013 hi ha 7.064 infants i adolescents sota tu-
tela de la Generalitat de Catalunya.

Ser víctima d’un desnonament no és cap causa de de-
semparament.

L’evolució de la xifra d’infants i adolescents sota tutela 
de la Generalitat de Catalunya, de l’any 2008 ençà és 
la següent: 

des-08 (*) des-09 des-10 des-11 des-12 juny-13
6428 6713 7070 7217 7040 7064

(*) No s’han tingut en compte els infants i adolescents amb mesura 
d’acolliment en pròpia família, que abans de l’entrada en vigor de la Llei 
14/2010, estava prevista com a mesura de protecció

A juny d’enguany, les mesures de protecció es distri-
bueixen segons la taula següent: 

Mesures juny 2013 Nombre d’infants

Acolliment en família extensa 2459
Acolliment en família aliena 959
Acolliment en família preadoptiva 621
Acolliment en Centres 2156
Acolliment en Centre d’Acolliment 562
Expedients assistencials 307

La despesa mitjana mensual de les mesures de protec-
ció és la següent: 

Despesa mitjana mensual Euros

Acolliment en família extensa (*) 352,50
Acolliment en família aliena (*) 503,90
Acolliment en família preadoptiva 0
Acolliment en centre residencial 3.898,72

(*) Es reflecteix l’import de la prestació econòmica mensual a les famílies

Barcelona, 6 de novembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-51 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08653/10

Resposta del Govern
Reg. 44053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08653/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-51 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08653/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-51 en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 14 1 5 16
2001 16 1 7 16
2002 25 3 21 17
2003 14 0 10 20
2004 13 1 9 13
2005 20 1 6 21
2006 51 2 15 56
2007 38 3 7 54
2008 38 0 11 44
2009 25 0 4 34
2010 31 2 7 44
2011 36 1 6 40
2012 22 1 2 27
2013* 19 0 0 22

Total 362 16 110 424

* Fins al 16 de juliol

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-12 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08654/10

Resposta del Govern
Reg. 44054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08654/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-12 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08654/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-12 en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 38 6 23 40
2001 48 6 30 61
2002 44 8 32 36
2003 41 4 25 46
2004 38 5 19 38
2005 45 11 19 47
2006 59 6 18 67
2007 68 5 17 99
2008 60 5 26 74
2009 60 6 3 83
2010 58 2 12 83
2011 49 5 14 78
2012 54 2 9 71
2013* 27 0 2 36

Total 689 71 249 859

* Fins al 18 de juliol

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-12B al pas per les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-08655/10

Resposta del Govern
Reg. 44055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08655/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-12B al 
pas per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08655/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-12B en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 1 0 0 1
2001 2 2 3 1
2004 1 0 0 1
2005 5 1 4 0
2006 3 0 0 4
2008 1 0 0 1
2010 3 0 0 3
2011 1 0 0 1
2012 2 0 0 2
2013* 3 0 3 0

Total 22 3 10 14

* Fins al 9 de juliol

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-31 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08656/10

Resposta del Govern
Reg. 44056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08656/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-31 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08656/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-31 en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 22 1 7 32
2001 17 0 10 25
2002 9 0 5 20
2003 9 0 9 10
2004 14 4 9 9
2005 13 1 6 18
2006 23 0 5 21
2007 27 0 3 41
2008 12 1 0 15
2009 17 1 3 21
2010 13 0 2 14
2011 17 0 0 22
2012 20 1 2 31
2013* 5 0 1 7

Total 218 9 62 286

* Fins al 26 de juliol

Barcelona, 28 d’octubre de2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-31B al pas per les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-08657/10

Resposta del Govern
Reg. 44057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08657/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-31B al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08657/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-31B en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 25 1 10 27
2001 33 3 15 34
2002 27 3 14 34
2003 10 3 6 15
2004 14 1 0 22
2005 17 1 4 20
2006 11 1 0 14
2007 28 0 1 45
2008 18 0 4 16
2009 16 3 3 18
2010 11 0 0 15
2011 18 2 3 21
2012 9 0 1 10
2013* 5 0 0 6

Total 242 18 61 297

* Fins al 21 de juliol

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-32 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08658/10

Resposta del Govern
Reg. 44058 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08658/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-32 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08658/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-32 en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 3 0 0 6
2001 4 2 1 4
2002 5 0 2 6
2003 3 0 0 10
2004 3 0 1 2
2005 4 0 2 4
2006 3 0 0 11
2007 5 1 4 3
2008 7 0 1 8
2009 6 1 0 6
2010 1 0 1 0
2011 6 0 0 8
2012 2 0 0 5
2013* 3 0 0 5

Total 55 4 12 78

* Fins al 7 de juliol

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-37 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08659/10

Resposta del Govern
Reg. 44059 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08659/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-37 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08659/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-37 en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 11 2 0 16
2001 17 1 7 20
2002 6 1 2 6
2003 5 1 4 1
2004 8 1 5 5
2005 16 3 12 12
2006 21 1 11 21
2007 20 2 7 17
2008 30 3 6 41
2009 24 0 0 30
2010 20 0 1 25
2011 16 0 1 27
2012 11 1 1 12
2013* 8 0 0 13

Total 213 16 57 246

* Fins al 25 de juliol

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior



19 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 194

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-41 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08660/10

Resposta del Govern
Reg. 44060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08660/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-41 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08660/10.

En relació amb la sol·licitud de dades sobre l’evolució 
de la sinistralitat a la carretera C41 en aquells trams 
que discorren per les comarques de Tarragona, el De-
partament de Territori i Sostenibilitat informa que no 
existeix cap via amb aquesta nomenclatura.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-42 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08661/10

Resposta del Govern
Reg. 44061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08661/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-42 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08661/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-42 en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any

Nombre 
d’acci-
dents

Nombre 
de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 8 1 1 10
2001 4 0 1 5
2002 5 0 0 6
2003 11 1 3 14
2004 9 0 1 12
2005 10 0 3 7
2006 3 0 1 3
2007 10 0 3 11
2008 7 0 2 8
2009 3 0 0 3
2010 4 0 1 7
2011 4 0 1 3
2012 0 0 0 0
2013* 3 0 0 3

Total 81 2 17 92

* Fins al 18 de maig

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-43 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08662/10

Resposta del Govern

Reg. 44062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08662/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-43 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08662/10.
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L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-43 en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any

Nombre 
d’acci-
dents

Nombre 
de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 4 2 4 2
2001 9 1 6 9
2002 5 0 5 2
2003 1 0 2 0
2004 5 0 3 3
2005 14 1 5 10
2006 4 1 1 3
2007 10 0 4 8
2008 5 0 0 6
2009 5 0 1 6
2010 6 0 1 8
2011 5 1 2 5
2012 5 0 0 6
2013* 1 0 0 1

Total 79 6 34 69

* Fins al 29 d’abril

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat a la car-
retera C-44 al pas per les comarques de Tar-
ragona
Tram. 314-08663/10

Resposta del Govern

Reg. 44063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08663/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a la carretera C-44 al pas 
per les comarques de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08663/10.

L’evolució de la sinistralitat a la carretera C-44 en 
aquells trams que discorren per les comarques de Tar-
ragona és la següent: 

Any

Nombre 
d’acci-
dents

Nombre 
de morts

Nombre 
de ferits 

greus

Nombre 
de ferits 

lleus

2000 12 3 7 6
2001 14 1 4 18
2002 7 2 8 18
2003 16 0 13 13
2004 10 0 7 10
2005 4 2 3 2
2006 16 2 9 28
2007 22 0 8 26
2008 23 1 4 31
2009 24 1 5 26
2010 10 0 2 10
2011 13 0 0 18
2012 14 0 0 18
2013* 5 0 1 4

Total 190 12 71 228

* Fins al 5 d’abril

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de l’Ametlla de Mar
Tram. 314-08664/10

Resposta del Govern
Reg. 44064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08664/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers de l’Ametlla 
de Mar

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08664/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers funcio-
naris de l’Ametlla de Mar disposa de 21 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 3 
efectius.

Barcelona, 28 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’efectius del parc de bom-
bers d’Amposta
Tram. 314-08665/10

Resposta del Govern
Reg. 44065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08665/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers d’Amposta

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08665/10.

A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris d’Amposta disposa de 26 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 4 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers d’Ascó
Tram. 314-08666/10

Resposta del Govern
Reg. 44066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08666/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers d’Ascó

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08666/10.

A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris de l’Ascó disposa de 20 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 3 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de Cambrils
Tram. 314-08667/10

Resposta del Govern
Reg. 44067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08667/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers de Cambrils

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08667/10.

A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris de Cambrils disposa de 25 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 4 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de Falset
Tram. 314-08668/10

Resposta del Govern
Reg. 44068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08668/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers de Falset

Grup Parlamentari: GP PPC
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Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08668/10.

A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris de Falset disposa de 21 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 3 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de Gandesa
Tram. 314-08669/10

Resposta del Govern
Reg. 44069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08669/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers de Gandesa

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08669/10.

A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris de Gandesa disposa de 18 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 3 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de Móra d’Ebre
Tram. 314-08670/10

Resposta del Govern
Reg. 44070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08670/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’efectius del parc de bombers de Móra 
d’Ebre

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08670/10.

A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris Móra d’Ebre disposa de 31 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 4 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de Reus
Tram. 314-08671/10

Resposta del Govern
Reg. 44071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08671/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers de Reus

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08671/10.
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A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris de Reus disposa de 65 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 9 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de Tarragona
Tram. 314-08672/10

Resposta del Govern
Reg. 44072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08672/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’efectius del parc de bombers de Tar-
ragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08672/10.

A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris de Tarragona disposa de 75 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 9 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de Tortosa
Tram. 314-08673/10

Resposta del Govern
Reg. 44073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08673/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers de Tortosa

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08673/10.

A 13 de setembre de 2013, el parc de bombers funcio-
naris de Tortosa disposa de 34 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 5 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers d’Ulldecona
Tram. 314-08674/10

Resposta del Govern
Reg. 44074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08674/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers d’Ulldecona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08674/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers funcio-
naris d’Ulldecona disposa de 19 efectius.
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El personal mínim per torn assignat al parc és de 3 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 314-08675/10

Resposta del Govern
Reg. 44075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08675/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08675/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers funcio-
naris de Vandellòs - Hospitalet de l’Infant disposa de 
22 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 3 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers del Vendrell
Tram. 314-08676/10

Resposta del Govern
Reg. 44076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08676/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’efectius del parc de bombers del Ven-
drell

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08676/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers funcio-
naris del Vendrell disposa de 36 efectius.

El personal mínim per torn assignat al parc és de 5 
efectius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris d’Alcover
Tram. 314-08677/10

Resposta del Govern
Reg. 44077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08677/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris 
d’Alcover

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08677/10.
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A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris d’Alcover disposa de 16 bombers voluntaris de la 
secció activa, 2 aspirants a bomber voluntari, 1 bom-
ber voluntari de la secció especial i 1 bomber volunta-
ri de la secció veterans.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris de Batea
Tram. 314-08678/10

Resposta del Govern
Reg. 44078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08678/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris 
de Batea

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08678/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris de Batea disposa de 20 bombers voluntaris de la 
secció activa.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris de Cornudella de Montsant
Tram. 314-08679/10

Resposta del Govern
Reg. 44079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08679/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de 
Cornudella de Montsant

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08679/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volunta-
ris de Cornudella de Montsant disposa de 21 bombers 
voluntaris de la secció activa i 9 bombers voluntaris de 
la secció juvenil.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris de Flix
Tram. 314-08680/10

Resposta del Govern
Reg. 44080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08680/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris 
de Flix

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08680/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volunta-
ris de Flix disposa de 19 bombers voluntaris de la sec-
ció activa i 1 aspirant a la secció activa.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris de Prades
Tram. 314-08681/10

Resposta del Govern
Reg. 44081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08681/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris 
de Prades

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08681/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris de Prades disposa de 15 bombers voluntaris de la 
secció activa, 2 aspirants a bomber voluntari, 1 bom-
ber voluntari de la secció especial i 5 bombers volun-
tari de la secció juvenil.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris de Vila-rodona
Tram. 314-08682/10

Resposta del Govern
Reg. 44082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08682/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de 
Vila-rodona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08682/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris de Vila-rodona disposa de 21 bombers voluntaris 
de la secció activa.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris d’Horta de Sant Joan
Tram. 314-08683/10

Resposta del Govern
Reg. 44083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08683/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris 
d’Horta de Sant Joan

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08683/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volunta-
ris d’Horta de Sant Joan disposa de 16 bombers volun-
taris de la secció activa.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’efectius del parc de 
bombers voluntaris de Sant Jaume dels Do-
menys
Tram. 314-08684/10

Resposta del Govern
Reg. 44084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08684/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de 
Sant Jaume dels Domenys

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08684/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris de Sant Jaume dels Domenys disposa de 23 bom-
bers voluntaris de la secció activa, 1 aspirant a bomber 
voluntari i 1 bomber voluntari de la secció veterans.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris de Santa Coloma de Queralt
Tram. 314-08685/10

Resposta del Govern
Reg. 44085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08685/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris de 
Santa Coloma de Queralt

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08685/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volunta-
ris de Santa Coloma de Queralt disposa de 17 bombers 
voluntaris de la secció activa i 1 aspirant a bomber vo-
luntari.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris del Sorral
Tram. 314-08686/10

Resposta del Govern
Reg. 44086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08686/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del parc de bombers voluntaris 
del Sorral

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08686/10.

A 13 de setembre de 2013 el parc de bombers volunta-
ris del Sarral disposa de 20 bombers voluntaris de la 
secció activa i 2 aspirants a bomber voluntari.

Quant al personal mínim per torn assignat, en trac-
tar-se d’un parc de bombers voluntari, no existeix un 
mínim establert.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers de l’Ametlla de Mar
Tram. 314-08687/10

Resposta del Govern
Reg. 44087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08687/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de l’Amet-
lla de Mar

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-08687/10, 314-
08688/10, 314-08689/10, 314-08691/10, 314-08693/10, 
314-08697/10 i 314-08698/10.

Els parcs de bombers funcionaris de l’Ametlla de 
Mar, Amposta, Ascó, Falset, Móra d’Ebre, Ulldecona 
i Vandellòs - Hospitalet de l’Infant no han reduït els 
seus efectius en el període comprès entre el 31 de de-
sembre de 2012 i el 16 de setembre de 2013.

Barcelona, 28 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers d’Amposta
Tram. 314-08688/10

Resposta del Govern
Reg. 44087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08687/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers d’Ascó
Tram. 314-08689/10

Resposta del Govern
Reg. 44087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08687/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers de Cambrils
Tram. 314-08690/10

Resposta del Govern
Reg. 44088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08690/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de Cambrils

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08690/10.

El parc de bombers funcionaris de Cambrils ha reduït 
en dos els seus efectius, un per excedència voluntària i 
l’altre per canvi d’adscripció.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers de Falset
Tram. 314-08691/10

Resposta del Govern
Reg. 44087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08687/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers de Gandesa
Tram. 314-08692/10

Resposta del Govern
Reg. 44089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08692/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de Gandesa

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08692/10.

El parc de bombers funcionaris de Gandesa ha reduït 
en un els seus efectius, per jubilació voluntària.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers de Móra d’Ebre
Tram. 314-08693/10

Resposta del Govern
Reg. 44087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08687/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers de Reus
Tram. 314-08694/10

Resposta del Govern
Reg. 44090 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08694/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de Reus

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08694/10.

El parc de bombers funcionaris de Reus ha reduït en 
dos els seus efectius, per comissions de servei a altres 
parcs.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers de Tarragona
Tram. 314-08695/10

Resposta del Govern
Reg. 44091 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08695/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de Tarra-
gona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08695/10.
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El parc de bombers funcionaris de Tarragona ha re-
duït en un els seus efectius, per comissió de servei a 
un altre parc.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers de Tortosa
Tram. 314-08696/10

Resposta del Govern
Reg. 44092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08696/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers de Tortosa

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08696/10.

El parc de bombers funcionaris de Tortosa ha reduït en 
un els seus efectius, per jubilació voluntària.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers d’Ulldecona
Tram. 314-08697/10

Resposta del Govern
Reg. 44087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08687/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció d’efectius del parc de bom-
bers de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 314-08698/10

Resposta del Govern
Reg. 44087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08687/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers del Vendrell
Tram. 314-08699/10

Resposta del Govern
Reg. 44093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08699/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers del Vendrell

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08699/10.

El parc de bombers funcionaris del Vendrell ha aug-
mentat en dos els seus efectius, un bomber de 1a. i un 
sergent, en el període comprès entre el 31 de desembre 
de 2012 i el 16 de setembre de 2013.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers voluntaris d’Alcover
Tram. 314-08700/10

Resposta del Govern
Reg. 44094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08700/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris 
d’Alcover

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-08700/10, 314-08701/10, 
314-08702/10 i 314-08703/10.

Els parcs de bombers voluntaris d’Alcover, Batea, 
Cornudella de Montsant i Flix no han reduït els seus 
efectius en el període comprès entre el 31 de desembre 
de 2012 i el 16 de setembre de 2013.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers voluntaris de Batea
Tram. 314-08701/10

Resposta del Govern
Reg. 44094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08700/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció d’efectius del parc de bom-
bers voluntaris de Cornudella de Montsant
Tram. 314-08702/10

Resposta del Govern
Reg. 44094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08700/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers voluntaris de Flix
Tram. 314-08703/10

Resposta del Govern
Reg. 44094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08700/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers voluntaris de Prades
Tram. 314-08704/10

Resposta del Govern
Reg. 44095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08704/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris 
de Prades

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08704/10.

En el període comprès entre el 31 de desembre de 2012 i 
el 16 de setembre de 2013 el parc de bombers voluntaris 
de Prades ha reduït en un els seus efectius, per incompli-
ment de l’article 5.6 del Decret 246/1996, de 5 de juliol.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers voluntaris de Vila-rodona
Tram. 314-08705/10

Resposta del Govern
Reg. 44096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08705/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris 
de Vila-rodona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08705/10.

En el període comprès entre el 31 de desembre de 2012 
i el 16 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris de Vila-rodona ha reduït en un els seus efectius, 
per incompliment de l’article 5.6 del Decret 246/1996, 
de 5 de juliol.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers voluntaris d’Horta de Sant Joan
Tram. 314-08706/10

Resposta del Govern
Reg. 44097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08706/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris 
d’Horta de Sant Joan

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08706/10.

El parc de bombers voluntaris d’Horta de Sant Joan 
ha reduït en cinc els seus efectius, 3 per manca d’ac-
tivitat i 2 per incompliment de l’article 5.6 del Decret 
246/1996, de 5 de juliol.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers voluntaris de Sant Jaume dels Do-
menys
Tram. 314-08707/10

Resposta del Govern
Reg. 44098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08707/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris 
de Sant Jaume dels Domenys

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08707/10.

En el període comprès entre el 31 de desembre de 2012 
i el 16 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris de Sant Jaume dels Domenys ha reduït en un els 
seus efectius, ja que aquest ha accedit al cos de Bom-
bers de la Generalitat.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc 
de bombers voluntaris de Santa Coloma de 
Queralt
Tram. 314-08708/10

Resposta del Govern
Reg. 44099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08708/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris 
de Santa Coloma de Queralt

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08708/10.

En el període comprès entre el 31 de desembre de 2012 
i el 16 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris de Santa Coloma de Queralt ha reduït en dos els 
seus efectius, un per renúncia a la condició de bomber 
voluntari i l’altre per incompliment de l’article 5.6 del 
Decret 246/1996, de 5 de juliol.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la reducció d’efectius del parc de 
bombers voluntaris del Sorral
Tram. 314-08709/10

Resposta del Govern
Reg. 44100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08709/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció d’efectius del parc de bombers voluntaris 
del Sorral

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08709/10.

En el període comprès entre el 31 de desembre de 2012 
i el 16 de setembre de 2013 el parc de bombers volun-
taris del Sarral ha reduït en un els seus efectius, per 
renúncia a la condició de bomber voluntari.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans mate-
rials per a l’estiu del parc de bombers de 
l’Ametlla de Mar
Tram. 314-08710/10

Resposta del Govern
Reg. 44101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08710/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de l’Ametlla de Mar

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08710/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers fun-
cionaris de l’Ametlla de Mar ha disposat de 21 bom-
bers funcionaris i de 6 efectius de reforç de campanya 
forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 3 
vehicles: 2 autobombes rurals pesants i 1 unitat de 
personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers d’Am-
posta
Tram. 314-08711/10

Resposta del Govern
Reg. 44102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08711/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers d’Amposta

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08711/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funci-
onaris d’Amposta ha disposat de 25 bombers funcio-
naris i de 6 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 5 
vehicles: 2 autobombes rurals pesants, 1 autobomba 
nodriça pesant, 1 autobomba urbana lleugera i 1 unitat 
de personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers d’Ascó
Tram. 314-08712/10

Resposta del Govern
Reg. 44103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08712/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers d’Ascó

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08712/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funcio-
naris d’Ascó ha disposat de 20 bombers funcionaris i 
de 6 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 4 ve-
hicles: autobomba rural pesant, autobomba rural lleu-
gera, autobomba urbana pesant i unitat de personal i 
càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans mate-
rials per a l’estiu del parc de bombers de 
Cambrils
Tram. 314-08713/10

Resposta del Govern
Reg. 44104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08713/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de Cambrils

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08713/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funcio-
naris de Cambrils ha disposat de 27 bombers funciona-
ris i de 6 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 3 ve-
hicles: autobomba rural pesant, unitat de personal i 
càrrega i autobomba urbana pesant.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materials 
per a l’estiu del parc de bombers de Falset
Tram. 314-08714/10

Resposta del Govern
Reg. 44105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08714/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de Falset

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08714/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers fun-
cionaris de Falset ha disposat de 21 bombers funcio-
naris i de 6 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 4 
vehicles: 2 autobombes rurals pesants 1 autobomba fo-
restal lleugera i 1 unitat de personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materials 
per a l’estiu del parc de bombers de Gandesa
Tram. 314-08715/10

Resposta del Govern
Reg. 44106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08715/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de Gandesa

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08715/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funci-
onaris de Gandesa ha disposat de 19 bombers funcio-
naris i de 8 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 4 
vehicles: 1 autobomba rural pesant, 1 autobomba fo-
restal pesant i 2 unitats de personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers de Mó-
ra d’Ebre
Tram. 314-08716/10

Resposta del Govern
Reg. 44107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08716/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de Móra d’Ebre

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08716/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funci-
onaris de Móra d’Ebre ha disposat de 31 bombers fun-
cionaris i de 6 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 6 
vehicles: 2 autobombes rurals pesants, 1 autobomba 
rural lleugera, 1 autobomba nodriça pesant, 1 autoes-
cala automàtica i 1 unitat de personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers de Reus
Tram. 314-08717/10

Resposta del Govern
Reg. 44108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08717/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de Reus

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08717/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funcio-
naris de Reus ha disposat de 66 bombers funcio naris i 
de 21 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 9 
vehicles: autobomba rural pesant, autobomba forestal 
pesant, autobomba urbana pesant, autobomba nodri-
ça pesant, autobomba urbana lleugera, furgó de salva-
ments, autoescala automàtica, unitat de personal i càr-
rega lleugera i unitat de personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers de Tar-
ragona
Tram. 314-08718/10

Resposta del Govern
Reg. 44109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08718/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08718/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funcio na-
ris de Tarragona ha disposat de 76 bombers funcio-
naris i de 6 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 10 
vehicles: autobomba rural pesant, autobomba forestal 
pesant, autobomba urbana pesant, autobomba nodri-
ça pesant, autobomba urbana lleugera, furgó de sal-
vaments, furgó de risc químic, autoescala automàtica, 
unitat de personal i càrrega lleugera i unitat de perso-
nal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materials 
per a l’estiu del parc de bombers de Tortosa
Tram. 314-08719/10

Resposta del Govern
Reg. 44110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08719/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de Tortosa

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08719/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funcio -
na ris de Tortosa ha disposat de 34 bombers funcio na-
ris i de 10 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 7 
vehicles: 3 autobombes rurals pesants, 1 autobomba 
forestal pesant, 1 autobomba urbana lleugera, 1 auto-
escala automàtica i 1 unitat de personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la dotació d’efectius i mitjans materials 
per a l’estiu del parc de bombers d’Ulldecona
Tram. 314-08720/10

Resposta del Govern
Reg. 44111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08720/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers d’Ulldecona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08720/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers fun-
cionaris d’Ulldecona ha disposat de 19 bombers funcio-
naris i de 6 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 3 
vehicles: autobomba rural pesant, autobomba forestal 
pesant i unitat de personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 314-08721/10

Resposta del Govern
Reg. 44112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08721/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08721/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers funcio-
naris de Vandellòs - Hospitalet de l’Infant ha disposat 
de 22 bombers funcionaris i de 6 efectius de reforç de 
campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 3 
vehicles: 2 autobombes rurals pesants i 1 unitat de per-
sonal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans mate-
rials per a l’estiu del parc de bombers del 
Vendrell
Tram. 314-08722/10

Resposta del Govern
Reg. 44113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08722/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers del Vendrell

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08722/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers fun-
cionaris del Vendrell ha disposat de 35 bombers funcio-
naris i de 6 efectius de reforç de campanya forestal.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 6 
vehicles: 2 autobombes rurals pesants, 1 autobomba 
forestal pesant, 1 autobomba urbana lleugera, 1 auto-
escala automàtica i 1 unitat de personal i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris d’Alcover
Tram. 314-08723/10

Resposta del Govern
Reg. 44114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08723/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers voluntaris d’Alcover

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08723/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers volun-
taris d’Alcover ha disposat de 19 bombers voluntaris 
de la secció activa i d’un bomber voluntari de la secció 
especial.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal 
i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris de Batea
Tram. 314-08724/10

Resposta del Govern
Reg. 44115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08724/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers voluntaris de Batea

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08724/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers volun-
taris de Batea ha disposat de 20 bombers voluntaris de 
la secció activa.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal i 
càrrega lleugera.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris de Cornudella de Montsant
Tram. 314-08725/10

Resposta del Govern
Reg. 44116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08725/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’es-
tiu del parc de bombers voluntaris de Cornudella de 
Montsant

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08725/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers vo-
luntaris de Cornudella de Montsant ha disposat de 21 
bombers voluntaris.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal 
i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris de Flix
Tram. 314-08726/10

Resposta del Govern
Reg. 44117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08726/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers voluntaris de Flix

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08726/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers volun-
taris de Flix ha disposat de 19 bombers voluntaris de 
la secció activa i d’un aspirant a bomber voluntari.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal i 
càrrega lleugera.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris de Prades
Tram. 314-08727/10

Resposta del Govern
Reg. 44118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08727/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers voluntaris de Prades

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas. Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08727/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers volun-
taris de Prades ha disposat de 15 bombers voluntaris 
de la secció activa, 3 aspirants a bomber voluntari, 1 
bomber voluntari de la secció especial i 5 bombers vo-
luntaris de la secció juvenil.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal 
i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris de Vila-rodona
Tram. 314-08728/10

Resposta del Govern
Reg. 44119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08728/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers voluntaris de Vila-rodona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08728/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers volun-
taris de Vila-rodona ha disposat de 21 bombers vo-
luntaris de la secció activa i d’un aspirant a bomber 
voluntari.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal i 
càrrega lleugera.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris d’Horta de Sant Joan
Tram. 314-08729/10

Resposta del Govern
Reg. 44120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08729/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers voluntaris d’Horta de Sant Joan

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08729/10.

El parc de bombers voluntaris d’Horta de Sant Joan 
va disposar de 21 bombers voluntaris fins el 13 d’agost 
de 2013. Durant el mes d’agost es van donar de baixa 
5 efectius, per tant, a principis de setembre hi havia 16 
bombers voluntaris en el parc.

Quant als mitjans materials, ha disposat de 2 vehicles: 
autobomba rural pesant i unitat de personal i càrrega 
lleugera.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris de Sant Jaume dels Domenys
Tram. 314-08730/10

Resposta del Govern
Reg. 44121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08730/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers voluntaris de Sant Jaume dels Do-
menys

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08730/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers vo-
luntaris de Sant Jaume dels Domenys ha disposat de 
24 bombers voluntaris de la secció activa, 2 aspirants 
a bomber voluntari i 1 bomber voluntari de la secció 
de veterans.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal 
i càrrega.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris de Santa Coloma de Queralt
Tram. 314-08731/10

Resposta del Govern
Reg. 44122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08731/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu 
del parc de bombers voluntaris de Santa Coloma de 
Queralt

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08731/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers vo-
luntaris de Santa Coloma de Queralt ha disposat de 18 
bombers voluntaris.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal i 
càrrega lleugera.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació d’efectius i mitjans materi-
als per a l’estiu del parc de bombers volun-
taris del Sorral
Tram. 314-08732/10

Resposta del Govern
Reg. 44123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08732/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació d’efectius i mitjans materials per a l’estiu del 
parc de bombers voluntaris del Sorral

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Ali-
cia Alegret Martí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-08732/10.

Durant la temporada d’estiu el parc de bombers volun-
taris del Sarral ha disposat de 22 bombers voluntaris 
de la secció activa i de 2 aspirants a bomber volun-
tari.

Quant als mitjans materials, el parc ha disposat de 2 
vehicles: autobomba rural pesant i unitat de personal i 
càrrega lleugera.

Barcelona, 28 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació del Departament de 
Territori i Sostenibilitat en el Pla estratègic 
de fertilització agrària i gestió de les dejecci-
ons ramaderes a Catalunya 2013-2016
Tram. 314-08814/10

Resposta del Govern
Reg. 44911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08814/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la participació del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat en el Pla estratègic de fertilització agrà-
ria i gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya 
2013-2016

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Departament de Territori i Sostenibilitat partici-
pa en el Pla estratègic de fertilització agrària i de-
jeccions ramaderes a través de la Comissió Inter-
departamental de Nitrats, en la que té fins a quatre 
representants i que té per missió fer el seguiment i 
preveure el desenvolupament i execució del Pla, a 
través dels diferents grups de treball establerts dins 
de la pròpia Comissió Interdepartamental.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de derogació a la Comis-
sió Europea de la directiva de nitrats
Tram. 314-08815/10

Resposta del Govern
Reg. 45092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08815/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud de derogació a la Comissió Europea de la 
directiva de nitrats

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

En aquest àmbit, la principal prioritat de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA), empresa pública adscrita al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, se centra en 
la revisió de les zones vulnerables, que ha d’estar en-
llestida, amb la col·laboració del Departament d’Agri-
cultura, per a finals d’any.

Per tant, la proposta plantejada pel Departament 
d’Agricultura es començarà a estudiar amb profunditat 
un cop la coneguem exhaustivament.

Barcelona, 5 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de revisió de les zones de-
clarades vulnerables
Tram. 314-08816/10

Resposta del Govern
Reg. 44912 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08816/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de revisió de les zones declarades vulne-
rables

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La proposta de revisió de zones vulnerables l’elabo-
ra l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb consul-
ta prèvia a altres Departaments afectats, especialment 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de permisos atorgats per 
a construir granges en les zones declarades 
vulnerables des de l’entrada en vigor de la 
normativa de benestar animal
Tram. 314-08817/10

Resposta del Govern
Reg. 44913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08817/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de permisos atorgats per a construir gran-
ges en les zones declarades vulnerables des de l’entra-
da en vigor de la normativa de benestar animal

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des de l’entrada en vigor de la normativa de benestar 
animal han estat aprovats, dins de zones vulnerables, 
un total de 13 expedients d’alta al registre d’explota-
cions ramaderes, secció d’explotacions porcines. Se-
gons les dades que figuren al registre d’explotacions 
ramaderes i tenint en compte les dades anteriorment 
esmentades, s’ha donat una reestructuració del sector 
porcí, de manera que s’han reduït les explotacions i les 
places de truges i s’han incrementat les places de porcs 
d’engreix.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de permisos atorgats per 
a ampliar granges en les zones declarades 
vulnerables des de l’entrada en vigor de la 
normativa de benestar animal
Tram. 314-08818/10

Resposta del Govern
Reg. 44914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08818/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de permisos atorgats per a ampli-
ar granges en les zones declarades vulnerables des 
de l’entrada en vigor de la normativa de benestar 
animal

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des de l’entrada en vigor de la normativa de benestar 
animal, han estat aprovades 49 ampliacions de capa-
citat d’explotacions porcines ubicades a zones vulne-
rables. Segons les dades que figuren al registre d’ex-
plotacions ramaderes i tenint en compte les dades 
anteriorment esmentades s’ha donat una reestructura-
ció del sector porcí, de manera que s’han reduït les ex-
plotacions i les places de truges i s’han incrementat les 
places de porcs d’engreix.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de granges tancades des 
de l’entrada en vigor de la normativa de ben-
estar animal
Tram. 314-08819/10

Resposta del Govern
Reg. 44915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08819/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de granges tancades des de l’entrada en vi-
gor de la normativa de benestar animal

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des de l’aprovació de la normativa de benestar animal, 
s’han donat de baixa al registre d’explotacions rama-
deres 15 explotacions porcines ubicades a zones vul-
nerables i s’han registrat 56 sol·licituds de disminució 
de capacitat d’explotacions porcines ubicades a zones 
vulnerables.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els codis de bones pràctiques i les nor-
matives amb relació a les dejeccions rama-
deres en les zones declarades vulnerables
Tram. 314-08820/10

Resposta del Govern
Reg. 44916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08820/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els codis de bones pràctiques i les normatives amb re-
lació a les dejeccions ramaderes en les zones declara-
des vulnerables

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El DAAM elabora el Pla de controls de la gestió de 
les dejeccions ramaderes i dels altres fertilitzants ni-
trogenats, amb l’objectiu de verificar el compliment de 
les prescripcions del Decret d’aprovació del programa 
d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats que procedeixen de 
fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració dels danys de les pedrega-
des del juliol del 2013 a les comarques giro-
nines i les accions per a pal·liar-ne els efectes
Tram. 314-08838/10

Resposta del Govern
Reg. 44917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08838/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració dels danys de les pedregades del juliol del 
2013 a les comarques gironines i les accions per a pal-
liar-ne els efectes

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Juli Fernandez 
Iruela, Àngel Ros i Domingo

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

Davant els danys ocorreguts durant l’estiu d’enguany, 
provocats per tempestes de pedra i vent, l’actuació del 
DAAM va seguir el protocol establert que consisteix 
en dur a terme inspeccions dels tècnics de les ofici-
nes comarcals a les zones afectades, establir la valora-
ció de les produccions afectades a nivell de municipi 
i percentatge d’afectació respecte de les produccions 
normals del conreu, l’anàlisi de les cobertures de les 
assegurances agràries enfront els danys ocorreguts i 
les produccions afectades i l’avaluació de la conveni-
ència d’establir ajuts específics per tal de pal·liar els 
danys. Paral·lelament, es va comprovar que els danys 
produïts eren assegurables i quedaven coberts per les 
assegurances agràries existents, les quals tenen una 
subvenció a la contractació tant per part de l’Estat com 
per part del DAAM i en coherència amb la política 
del Departament respecte als danys assegurables, es 
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va considerar que no és convenient establir ajuts es-
pecífics per pal·liar els danys. Per als no assegurables, 
s’articulen línies de préstecs de circulant per tal de pal-
liar els danys ocasionats pels danys per adversitats cli-
màtiques i cobrir les necessitats de liquiditat del sec-
tor primari i la indústria agroalimentària afectades per 
part de l’Institut Català de Finances; es va demanar 
al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambi-
ent, que apliqués la reducció de mòduls de l’IRPF del 
2013, en els casos que pertoqués i es va contactar amb 
Agroseguro per tal de vetllar que els peritatges es fes-
sin amb la màxima celeritat i que les indemnitzacions 
es paguessin el més aviat possible.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de l’expedient de re-
gulació d’ocupació de Forestal Catalana al 
Parc Natural del Montsant
Tram. 314-08858/10

Resposta del Govern
Reg. 44918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08858, 314-08859/10, 314-
08860/10 i 314-08861

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació de Forestal Cata-
lana al Parc Natural del Montsant i al paratge d’interès 
nacional de Poblet

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu, Àngel Ros i Domingo

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

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural va dur a terme una reorganit-
zació dels procediments i mecanismes d’actuació en 
l’àmbit dels espais naturals que permetrà donar com-
pliment a les actuacions que en cadascun dels parcs es 
considerin bàsiques i prioritàries.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compensació dels efectes de l’ex-
pedient de regulació d’ocupació de Forestal 
Catalana al Parc Natural del Montsant
Tram. 314-08859/10

Resposta del Govern
Reg. 44918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08858/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de l’expedient de regu-
lació d’ocupació de Forestal Catalana al pa-
ratge d’interès nacional de Poblet
Tram. 314-08860/10

Resposta del Govern
Reg. 44918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08858/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compensació dels efectes de l’ex-
pedient de regulació d’ocupació de Fores-
tal Catalana al paratge d’interès nacional de 
Poblet
Tram. 314-08861/10

Resposta del Govern
Reg. 44918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08858/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del conseller d’Empresa i 
Ocupació amb relació a la construcció de 
la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la 
Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08863/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08863/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració del conseller d’Empresa i Ocupació amb 
relació a la construcció de la línia d’alta tensió entre 
Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu, Alícia Romero Llano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta 
conjunta a les iniciatives amb NT. de la 314-08863/10 
a la 314-08874/10:

La reforma del sector elèctric impulsada pel Ministe-
ri modifica substancialment el tractament retributiu de 
l’energia eòlica i fa dubtar de la necessitat de la línia 
elèctrica de 400 kV Escatron-Aubals-La Secuita. Per 
aquest motiu, l’1 d’agost d’enguany, la Direcció Gene-
ral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va demanar 
a Red Eléctrica de España, S.A. la justificació de la ne-
cessitat tècnica d’aquesta línia.

En aquest context de replantejament, i després d’ana-
litzar l’expedient, el departament d’Empresa i Ocu-
pació ha informat desfavorablement a la construcció 
d’aquesta.

Durant tot el procés de tramitació s’ha ofert, més en-
llà de l’exigida informació pública per canals oficials, 
interlocució directa amb tots aquells ens i organismes 
que es consideraven afectats per la infraestructura, a fi 
de conèixer-ne els principals punts de desacord.

D’altra banda, el departament d’Empresa i Ocupació, 
en cap moment ha manifestat que la línia fos neces-
sària.

Barcelona, 6 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat d’informar els ajunta-
ments i els veïns dels municipis per on trans-
correrà la línia d’alta tensió entre Escatrón 
(Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08864/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del conseller d’Empresa 
i Ocupació per a informar els ajuntaments 
i els veïns dels municipis afectats per l’im-
pacte de la línia d’alta tensió entre Escatrón 
(Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08865/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de línies d’alta tensió a 
la província de Tarragona en el cas que es 
construeixi la línia d’alta tensió entre Esca-
trón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08866/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tràmits fets amb relació a la cons-
trucció de la línia d’alta tensió entre Esca-
trón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08867/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais d’interès natural afectats 
pel projecte de la línia d’alta tensió entre Es-
catrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08868/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat de tornar a calcular la 
demanda d’energia elèctrica després de les 
noves mesures de regulació fetes pel Go-
vern de l’Estat
Tram. 314-08869/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels parcs eòlics actuals en 
el cas que la línia d’alta tensió entre Esca-
trón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) no es 
construeixi
Tram. 314-08870/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a construir parcs eòlics 
a les poblacions per on transcorrerà la línia 
d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Se-
cuita (Tarragonès)
Tram. 314-08871/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre com afectaria la millora de la quali-
tat del servei elèctric de Catalunya en el cas 
que no es construeixi la línia d’alta tensió en-
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 314-08872/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat de construir la línia d’al-
ta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita 
(Tarragonès) per a evacuar l’energia que ge-
neren els parcs eòlics previstos
Tram. 314-08873/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat de construir la línia d’al-
ta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita 
(Tarragonès) per a evacuar l’energia que ge-
neren els parcs eòlics existents
Tram. 314-08874/10

Resposta del Govern
Reg. 45009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge del president de l’Institut Ca-
talà per la Pau a Colòmbia
Tram. 314-08884/10

Resposta del Govern
Reg. 44947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08884/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el viatge del president de l’Institut Català per la Pau a 
Colòmbia

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.2.4 del 
Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el 
que disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, 

trameto resposta a la pregunta 314-08884/10 amb el 
document annex.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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’avaria del sistema d’aire condicionat 
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Blanes (Selva)
Tram. 314-08885/10

Resposta del Govern
Reg. 44549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08885/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaria del sistema d’aire condicionat de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Blanes (Selva)

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 314-08885/10.

L’Àrea Bàsica Policial Selva Litoral va registrar una 
incidència en relació amb el sistema de climatització 
de l’aire condicionat a principis del mes de juny. El 
servei de manteniment després de realitzar les com-
provacions pertinents va verificar que existia una ava-
ria en la botonera de la màquina, fet que originava un 
error i, com a conseqüència, es bloquejava la unitat re-
fredadora. Tot i això, però, si es rearma manualment 
la màquina, el sistema de clima torna a funcionar cor-
rectament.

El servei oficial de la màquina ha comunicat que cal 
substituir la placa electrònica de la botonera però que 
aquesta peça es troba obsoleta i que no disposen de re-
canvis, motiu pel qual caldrà adaptar-ne una altra per 
adequar-la a les connexions.

D’aquesta manera, a mitjans del mes d’agost, es va or-
denar la reparació del problema amb la màquina re-
fredadora de l’ABP de Blanes i es va aconseguir so-
lucionar. Amb posterioritat, a mitjans de setembre, es 
va procedir a l’adaptació de la programació de la nova 
placa electrònica que en cap cas afectava al funciona-
ment de la refredadora.
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Finalment, no va ser necessari impulsar cap despesa 
per a mitjans alternatius, com ara ventiladors, en con-
siderar que la instal·lació no va quedar fora d’ús.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent amb Igualada (Anoia)
Tram. 314-08888/10

Resposta del Govern
Reg. 44946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08888/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute pendent amb Igualada (Anoia)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a les 
preguntes amb número de tramitació 314-08888/10 i 
314-08889/10.

Des de fa temps, la tresoreria de la Generalitat de 
Catalunya s’ha vist afectada per la crisi financera in-
ternacional, l’incompliment per part del Govern cen-
tral dels compromisos econòmics contrets amb Ca-
talunya, la baixada dels ingressos i el tancament dels 
mercats. Per això, el Govern de la Generalitat ha ha-
gut d’adoptar mesures restrictives que, unides a la si-
tuació d’escassetat de recursos que s’ha generat, ha 
provocat retards en diferents pagaments i està obli-
gant 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 esmen-
tats mecanismes, la primera fase del mecanisme ex-
traordinari regulat al Reial Decret Llei 8/2013, de 28 
de juny, de mesures urgents contra la morositat de 

les administracions públiques i de suport als ens 
locals amb problemes financers, fa referència a les 
despeses següents: concerts sanitaris, educatius i de 
serveis socials; convenis de col·laboració; transferèn-
cies a institucions sense ànim de lucre i amb fins so-
cials en l’àmbit de la infància, la discapacitat i la ter-
cera 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’o-
bres, concessió d’obres públiques, gestió de serveis pú-
blics, 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 programa-
ció de la Subdirecció General de Tresoreria. No obs-
tant 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 admi-
nistracions autonòmiques i liquidar deutes pendents. 
La Generalitat de Catalunya, adherida a aquest me-
canisme, confia en el compliment dels seus objectius.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent amb l’Anoia
Tram. 314-08889/10

Resposta del Govern
Reg. 44946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08888/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista de publicació de la 
convocatòria del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya 2013-2016
Tram. 314-08901/10

Resposta del Govern
Reg. 45097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08901/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista de publicació de la convocatòria del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-08901/10.

Un cop finalitzada la programació quinquennal 2008-
2012 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC), el Govern de la Generalitat va aprovar les 
bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013-2016 
i en va obrir la convocatòria corresponent (Decret 
155/2012, de 20 de novembre), per tal de mantenir la 
continuïtat de la cooperació econòmica en les inver-
sions locals.

No obstant això, el context actual crisi i de restric-
cions financeres, així com la demora en l’aprovació 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2013, no han permès resoldre el PUOSC durant el 
2013 ja que no s’ha pogut garantir l’existència de la 
dotació pressupostària necessària per a la primera 
anualitat del pla. A tot això s’hi ha de sumar que l’Es-
tat ha anat reduint en els últims anys la seva aportació 
obligatòria al PUOSC i actualment no ha previst cap 
aportació als seus pressupostos per al PUOSC 2013-
2017. Per tant, l’Estat està incomplint amb la seva obli-
gació d’aportació al finançament del PUOSC i de co-
operació econòmica amb els ens locals.

Ateses aquestes dificultats pressupostàries, el Decret 
206/2013, de 30 de juliol, ha modificat alguns aspectes 
del Decret 155/2012 i ha ampliat l’abast temporal del 
programa pel quinquenni 2013-2017, per tal de conti-
nuar garantint la participació de la Generalitat en el 
desenvolupament de la inversió local.

Pel que fa als programes gestionats per la Generalitat 
de Catalunya, el període d’execució serà el correspo-
nent als anys 2014 a 2017, mentre que els programes 
específics gestionats per les diputacions provincials 
mantenen la seva vigència inicial per tal de garantir la 
inversió local per l’anualitat 2013. Per tant, s’ha ajor-
nat fins l’any 2014 l’inici de l’execució del PUOSC de 

la línia de subvencions per a inversions i de la línia de 
subvencions per a despeses de reparació, manteniment 
i conservació.

Cal tenir present que les sol·licituds ja presentades pels 
ens locals a l’empara del primer Decret 155/2012 són 
la demanda que ha servit de base per a l’aprovació de la 
planificació del quadrienni 2014-2017, que es preveu 
que es resolgui a finals d’aquest any.

Barcelona, 7 de novembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de centre comercial de fa-
bricants de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-08922/10

Resposta del Govern
Reg. 44881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08922/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de centre comercial de fabricants de Vila-
decans (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les preguntes NT: 314-08922/10 i NT: 314-08923/10:

El Govern de la Generalitat no és favorable a la im-
plantació d’establiments fora de la Trama Urbana 
Consolidada (TUC), per contigüitat amb aquesta i per 
aquest motiu, l’excepció que permetia aquesta mena 
d’implantacions va ser suprimida mitjançant la Llei 
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica.

Tot i això, la sol·licitud de llicència comercial del gran 
establiment comercial territorial de Viladecans va ser 
formulada pocs dies abans de la derogació de l’excep-
ció de contigüitat, contemplada en la redacció origi-
nària del Decret Llei 1/2009 i per tant d’acord amb la 
legislació vigent en aquell moment.

L’esmentat projecte no s’ajusta al model comercial que 
impulsa actualment el Govern que és la implantació 
dels establiments comercials a la Trama Urbana Con-
solidada (TUC) atès que és útil per a garantir la pro-
tecció de l’entorn urbà, expressament reconeguda com 
a raó imperiosa d’interès general per la Directiva de 
Serveis de la UE.
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Per aquest motiu, el Gabinet tècnic del Departament 
d’Empresa i Ocupació està realitzant una anàlisi que 
permeti una previsió de l’impacte que l’esmentat pro-
jecte pugui tenir sobre el comerç del Baix Llobregat i 
a partir dels resultats obtinguts, consensuar un pla per 
a la consolidació i el desenvolupament del comerç de 
proximitat al Baix Llobregat amb les entitats represen-
tatives del sector.

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió del centre comercial de 
fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en 
el comerç del Baix Llobregat
Tram. 314-08923/10

Resposta del Govern
Reg. 44881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08922/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’estudis d’impacte en el 
comerç, en la mobilitat i en el medi ambient 
previs a l’autorització del projecte de centre 
comercial de fabricants de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-08924/10

Resposta del Govern
Reg. 44882, 45010 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08924/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’estudis d’impacte en el comerç, en la mo-
bilitat i en el medi ambient previs a l’autorització del 
projecte de centre comercial de fabricants de Vilade-
cans (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Pel que fa a l’impacte d’una nova implantació sobre 
l’oferta preexistent, no pot constituir un factor de valo-

ració per a resoldre una sol·licitud de llicència comer-
cial, atès que la Directiva de Serveis de la UE ho pro-
hibeix expressament.

Concretament, l’article 14, apartat 5) de la Directiva 
2006/123/CE estableix en la relació de «requisits pro-
hibits»:

«5) aplicación, caso por caso, de una prueba económi-
ca consistente en supeditar la concesión de la autoriza-
ción a que se demuestre la existencia de una necesidad 
económica o de una demanda en el mercado, a que 
se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, 
de la actividad o a que se haga una apreciación de si 
la actividad se ajusta a los objetivos de programación 
económica fijados por la autoridad competente; esta 
prohibición no afectará a los requisitos de planifica-
ción que no sean de naturaleza económica, sino que 
defiendan razones imperiosas de interés general;»

En concordança amb aquesta prohibició de la Direc-
tiva, el Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipa-
ments comercials, no preveu el «test econòmic» com 
a element que pugui ser tingut en compte per decidir 
l’atorgament o no d’una llicència comercial.

Cal destacar que per a l’efectiva implantació de l’Out-
let a Viladecans, ha estat necessària l’aprovació d’un 
informe de Territori i Sostenibilitat. Aquests docu-
ments, d’acord amb la legislació vigent en matèria 
urbanística, han estat redactats amb tots els estudis i 
informes sectorials necessaris, i han estat validats i in-
formats favorablement pels diferents organismes de la 
Generalitat i de l’Estat.

Respecte als estudis de la mobilitat i de medi ambi-
ent, a continuació es detallen tots els inclosos en els 
documents de planejament i urbanització, tramitats en 
relació als diferents àmbits del sector Ca n’Alemany:

– Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità Àm-
bits PA-01 i PPU-01

– Informe Ambiental de la Modificació puntual del 
Pla General Metropolità Àmbits PA-01 i PPU-01

– Estudi de drenatge alternatiu del Projecte d’urbanit-
zació Polígon d’Actuació Urbanística PA-02

– Estudi ambiental del Projecte d’urbanització Polígon 
d’Actuació Urbanística PA-02

– Estudi de gestió de residus del Projecte d’urbanitza-
ció PA-02

– Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la 
Modificació puntual del Pla parcial PPU-01

– Estudi de Trànsit de la Modificació puntual del Pla 
parcial PPU-01

– Informe Ambiental de la Modificació puntual del 
Pla parcial PPU-01
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– Estudi d’Obres Bàsiques amb Estudi d’Inundabilitat 
de la Modificació puntual del Pla parcial PPU-01

– Estudi de drenatge alternatiu del Projecte d’urbanit-
zació PPU-01

– Estudi ambiental del Projecte d’urbanització PPU-01

– Estudi de gestió de residus del Projecte d’urbanitza-
ció PPU-01

– Estudi afectacions produïda sobre la xarxa viària per 
l’anul·lació de l’enllaç de la C-32 a la sortida de Vilade-
cans del Projecte dels Desviaments de trànsit

– Estudi desviaments provisionals del Projecte execu-
tiu del viaducte

En data 30 de gener de 2013 es va obtenir l’aprova-
ció definitiva de la Modificació Puntual del Pla Parcial 
PPU-01, que inclou la parcel·la de l’Outlet.

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords entre els departaments 
de Governació i Relacions Institucionals i 
el d’Economia i Coneixement pel que fa a la 
supressió d’una paga extraordinària als em-
pleats públics el 2014
Tram. 314-08925/10

Resposta del Govern
Reg. 45098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08925/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords entre els departaments de Governació i Re-
lacions Institucionals i el d’Economia i Coneixement 
pel que fa a la supressió d’una paga extraordinària als 
empleats públics el 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a les 
preguntes amb número de tramitació compreses en-
tre la 314-08925/10 i la 314-08928/10, ambdues in-
closes.

La Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’orientació política general, insta el Govern a ga-
rantir la paga extraordinària corresponent a l’any 2014, 
un cop rebuda la compensació des de l’Estat espanyol 

per l’impost sobre les entitats financeres que operen a 
Catalunya.

El Govern català donarà compliment a aquesta reso-
lució en la mesura que el Govern de l’Estat compleixi 
amb les seves obligacions financeres. No obstant ai-
xò, en el cas que el govern espanyol incomplís amb 
el pagament de la compensació, es negociarà l’esta-
bliment dels mecanismes necessaris per garantir que 
els treballadors públics no perdin el poder adquisitiu 
el 2014.

Barcelona, 7 de novembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la validació de l’informe econòmic i fi-
nancer 2012-2014
Tram. 314-08926/10

Resposta del Govern
Reg. 45098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08925/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els empleats públics afectats per l’in-
forme econòmic i financer 2012-2014
Tram. 314-08927/10

Resposta del Govern
Reg. 45098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08925/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió d’una paga extraordinà-
ria als empleats públics el 2014
Tram. 314-08928/10

Resposta del Govern
Reg. 45098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08925/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la causa de l’incendi de Vallirana, 
Torrelles de Llobregat i Cervelló del juliol 
del 2013
Tram. 314-08937/10

Resposta del Govern
Reg. 44919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08937/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la causa de l’incendi de Vallirana, Torrelles de Llobre-
gat i Cervelló del juliol del 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Les causes de l’incendi del passat 28 de juliol a Valli-
rana estan actualment en procés d’investigació.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tasques de prevenció d’incendis 
que s’han fet a la zona de Vallirana, Torrelles 
de Llobregat i Cervelló el 2013
Tram. 314-08939/10

Resposta del Govern
Reg. 44920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08939/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les tasques de prevenció d’incendis que s’han fet a la 
zona de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló el 
2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

El DAAM ha atorgat subvencions pel manteniment de 
les franges de protecció de les urbanitzacions als mu-

nicipis de Cervelló, Vallirana i Torrelles de Llobregat 
per un total de 42.290,47 €.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts previstos per a Vallirana, Tor-
relles de Llobregat i Cervelló després de l’in-
cendi del juliol del 2013
Tram. 314-08941/10

Resposta del Govern
Reg. 44921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08941/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts previstos per a Vallirana, Torrelles de Llobre-
gat i Cervelló després de l’incendi del juliol del 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Els treballs a realitzar després de l’incendi i amb ob-
jecte de reduir el risc de plagues, millorar el paisatge 
i facilitar els treballs posteriors, són la retirada de la 
fusta remada i trossejat de restes arran de terra. La re-
tirada es realitzarà per a la seva utilització com a bi-
omassa sense necessitats d’ajuts i es valorarà alguna 
actuació posterior en el cas que els treballs no hagin 
pogut abastar la totalitat dels terrenys.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de prevenció que preveu 
d’aplicar per a evitar els incendis en zones 
urbanitzades
Tram. 314-08942/10

Resposta del Govern
Reg. 44922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08942/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de prevenció que preveu d’aplicar per a 
evitar els incendis en zones urbanitzades

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, us informo del se-
güent:

Les mesures que aplicarà el Govern, seguint la Llei 
5/2005 i el Decret 123/2005 per evitar incendis en zo-
nes urbanitzades són assegurar l’existència d’una fran-
ja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’ampla-
da al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida, que compleixi les característiques es-
tablertes per Decret, mantenir el terreny de les parcel-
les no edificades lliure de vegetació seca i amb la mas-
sa arbòria aclarida, elaborar un pla d’autoprotecció 
contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al pla 
d’actuació municipal, disposar d’una xarxa d’hidrants 
homologats per a l’extinció d’incendis que compleixi 
les característiques establertes per decret i mantenir 
nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, 
tant els interns com els d’accés, i les cunetes.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions del 
primer semestre del 2013 amb relació al ma-
teix període del 2012
Tram. 314-08953/10

Resposta del Govern
Reg. 45099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08953/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de subvencions del primer semestre 
del 2013 amb relació al mateix període del 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pre-
gunta escrita amb número de tramitació 314-08953/10.

Les aportacions econòmiques que, durant el període 
indicat en les preguntes, hagin pogut rebre les entitats 
o les empreses es poden obtenir consultant les dife-
rents convocatòries de subvencions publicades al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya durant aquest 
període i a les quals s’hagin acollit.

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

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

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

No obstant això, l’apartat 3 c) d’aquest mateix article 
18 estableix que no és necessària la publicació al diari 
oficial de l’Administració competent la concessió de les 
subvencions en els casos següents: Quan els imports de 
les subvencions concedides, individualment considera-
des, siguin d’una quantia inferior als 3.000 euros.
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Per a aquests casos, l’article 18 determina que les ba-
ses reguladores han de preveure la utilització d’altres 
procediments que, d’acord amb les seves especials ca-
racterístiques, quantia i nombre, assegurin la publici-
tat dels beneficiaris.

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

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

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

Així mateix, en el Portal de la Transparència es po-
den consultar les convocatòries de subvencions de la 
Generalitat de Catalunya de l’any 2013, amb la possi-
bilitat de filtrar-les segons el departament convocant, 
el perfil del destinatari, el tema a què fan referència o 
l’estat de la convocatòria.

Barcelona, 7 de novembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les possibles causes de l’incendi del 
juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llo-
bregat i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09304/10

Resposta del Govern
Reg. 44923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09304/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les possibles causes de l’incendi del juliol del 2013 a 
Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llo-
bregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Xavier Sabaté i 
Ibarz

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

Les causes de l’incendi del passat 28 de juliol a Valli-
rana estan actualment en procés d’investigació.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la neteja i el sanejament de les mas-
ses forestals cremades en l’incendi del juliol 
del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llobregat i 
Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09306/10

Resposta del Govern
Reg. 44924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09306/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la neteja i el sanejament de les masses forestals crema-
des en l’incendi del juliol del 2013 a Vallirana, Torre-
lles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Xavier Sabaté i 
Ibarz

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

L’actuació que es realitzarà serà la retirada de les res-
tes vegetals per a la seva utilització com a biomassa. 
Aquesta actuació redueix la proliferació de plagues 
que poden afectar a l’arbrat proper així com al rege-
nerat, comporta una millora paisatgística, afavoreix el 
regenerat i facilita els treballs silvícoles futurs que es 
puguin realitzar.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recuperació de les masses fores-
tals cremades en l’incendi del juliol del 2013 
a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-09307/10

Resposta del Govern
Reg. 44925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09307/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la recuperació de les masses forestals cremades en 
l’incendi del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de 
Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Xavier Sabaté i 
Ibarz

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

La superfície cremada en aquest incendi correspon 
majoritàriament a masses adultes de pi blanc i alguns 
claps d’alzines. Ambdues espècies presenten una ele-
vada regeneració natural després del foc pel que no es 
preveuen actuacions els propers anys.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat d’atorgar ajuts a Vallira-
na, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llo-
bregat) arran de l’incendi del juliol del 2013
Tram. 314-09310/10

Resposta del Govern
Reg. 45012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09310/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possibilitat d’atorgar ajuts a Vallirana, Torrelles de 
Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat) arran de l’incen-
di del juliol del 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Xavier Sabaté i 
Ibarz

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

La retirada de la fusta cremada i trossejat de restes 
arran de terra es realitzarà properament sense neces-
sitat d’ajuts, no obstant, s’està valorant la possibilitat 
de concedir ajuts per a alguna actuació posterior en el 
cas que els treballs no puguin abastar la totalitat dels 
terrenys.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tasques de prevenció d’incendis 
que s’han fet als termes municipals de Valli-
rana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix 
Llobregat) el 2012 i el 2013
Tram. 314-09311/10

Resposta del Govern
Reg. 45013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09311/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les tasques de prevenció d’incendis que s’han fet als 
termes municipals de Vallirana, Torrelles de Llobregat 
i Cervelló (Baix Llobregat) el 2012 i el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Xavier Sabaté i 
Ibarz

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

Les tasques dutes a terme durant els anys 2012 i 2013 
als termes municipals de Cervelló, Vallirana i Torre-
lles de Llobregat han estat per al manteniment de les 
franges de protecció de les urbanitzacions.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar in-
cendis forestals en zones urbanitzades
Tram. 314-09313/10

Resposta del Govern
Reg. 44926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09313/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes per a evitar incendis forestals en 
zones urbanitzades

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Xavier Sabaté i 
Ibarz

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

Les mesures que aplicarà el Govern, seguint la Llei 
5/2005 i el Decret 123/2005 per evitar incendis en zo-
nes urbanitzades són assegurar l’existència d’una fran-
ja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’ampla-
da al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida, que compleixi les característiques es-
tablertes per Decret, mantenir el terreny de les parcel-
les no edificades lliure de vegetació seca i amb la mas-
sa arbòria aclarida, elaborar un pla d’autoprotecció 
contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al pla 
d’actuació municipal, disposar d’una xarxa d’hidrants 
homologats per a l’extinció d’incendis que compleixi 
les característiques establertes per decret i mantenir 
nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, 
tant els interns com els d’accés, i les cunetes.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anul·lació de la concessió del tercer 
grau penitenciari a dos ex-alts càrrecs de 
Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-09973/10

Resposta del Govern
Reg. 44878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09973/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anul·lació de la concessió del tercer grau penitenciari 
a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
09973/10, amb la informació facilitada pel director ge-
neral de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat del concurs públic 
d’adjudicació de llicències de ràdio en fre-
qüència modulada
Tram. 311-00826/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41630 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 08.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’estat 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 oralment en 
comissió sobre el procediment de contrac-
tació i adjudicació del Centre d’Interpretació 
de les Aus del castell de Concabella
Tram. 311-00847/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 42573 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 08.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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 els sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– 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 oralment en 
comissió sobre l’equip redactor i l’import de 
l’exposició «Els secans de Lleida» del Cen-
tre d’Interpretació de les Aus del castell de 
Concabella
Tram. 311-00848/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 42574 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 08.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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 els sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el criteri per a no inclou-
re Granyena en els plànols de les zones de 
la Xarxa Natura 2000 de l’exposició del Cen-
tre d’Interpretació de les Aus del castell de 
Concabella
Tram. 311-00849/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 42575 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 08.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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 els sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– 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 Se-
cans de Lleida» del Centre d’Interpretació de les Aus 
del Castell de Concabella, no hi apareix la de Gra-
nyena?

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 signatura entre l’Institut 
Català de Finances i Deloitte d’un contrac-
te d’assessorament amb relació a l’obtenció 
de la qualificació d’entitat de crèdit del Banc 
d’Espanya
Tram. 311-00852/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43442 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 08.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
143 del Reglamento del Parlamento, presenta la sigui-

ente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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 
para 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 infor-
mes?

– ¿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 oralment en 
comissió sobre la signatura d’un contracte 
entre l’Institut Català de Finances i Pricewa-
terhouseCoopers per al disseny i la creació 
dels manuals de polítiques, procediments i 
controls de risc
Tram. 311-00853/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43443 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 08.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
143 del Reglamento del Parlamento, presenta la sigui-
ente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 
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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, 16 de octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la signatura d’un contrac-
te entre l’Institut Català de Finances i KPMG 
per a l’elaboració d’un informe sobre l’impac-
te pressupostari de l’explotació de concessi-
ons de gestió immobiliària i equipaments
Tram. 311-00854/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43444 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 08.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
143 del Reglamento del Parlamento, presenta la sigui-
ente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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 de 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, 16 de octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la situació de la presta-
ció de subministrament d’aigua derivada de 
l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió del 
servei d’aigua en alta d’Aigües Ter-Llobregat 
a Acciona
Tram. 311-00855/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43445 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

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: 

– Quina valoració fa el Conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Honorable Sr. Santi Vila, de la situació jurídi-
ca i de prestació del servei de subministrament d’aigua 
derivada de la interlocutòria del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que confirma l’anul·lació de l’ad-
judicació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat a l’em-
presa Acciona, SA?

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 la indemnització a Acciona 
per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió del 
servei d’aigua en alta d’Aigües Ter-Llobregat
Tram. 311-00856/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43446 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

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 parlamentari: 

– Quin és l’import que el Govern de la Generalitat 
haurà de pagar a Acciona, SA, per l’anul·lació de l’ad-
judicació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat?

– Com i quan pensa el Govern de la Generalitat pa-
gar la indemnització milionària a Acciona, SA, per l’anul-
lació de l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat?

– Ha signat el Govern de la Generalitat algun acord 
per a pagar aquesta indemnització a Acciona, SA, en 
conceptes tals que lucre cessant, costos financers o in-
versions realitzades?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pagament per part de 
l’empresa concessionària de la gestió d’Ai-
gües Ter-Llobregat de l’import en concepte 
d’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats
Tram. 311-00857/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43447 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

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: 

– Ha procedit l’empresa concessionària de la gestió 
d’Aigües Ter-Llobregat a pagar el 4% de la concessió, 
en concepte de l’Impost sobre Transmissions Patrimo-
nials i Actes Jurídics Documentals, i que contempla ex-
pressament el propi plec de clàusules administratives 
de la concessió, i que suposa uns 40 milions d’euros?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compensació econòmica 
als ajuntaments afectats per l’anul·lació de 
l’adjudicació de la gestió del servei d’aigua 
en alta d’Aigües Ter-Llobregat a Acciona
Tram. 311-00858/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43448 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

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: 

– Pensa el Departament de Territori i Sostenibilitat 
prendre mesures de compensació econòmica als Ajun-
taments afectats per la suspensió de l’adjudicació de la 
gestió d’aigua en alta de la xarxa de proveïment Ter-
Llobregat a l’empresa Acciona, que es poden veure 
afectats per conceptes com

– Inversions en infraestructures de gestió de l’aigua en 
baixa realitzades

– Augment del cànon de l’aigua

– Venda d’actius públics municipals

Palau del Parlament, 29 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 els informes elaborats pel 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00859/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 43596 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 06.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

1. Són certes les informacions que indiquen que el 
CESICAT (Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya) ha elaborat informes destinats al Cos de Mos-
sos d’Esquadra?

2. Són certes les informacions que indiquen que el 
CESICAT ha elaborat informes sobre moviments so-
cials?

3. Són certes les informacions que indiquen que el 
CESICAT ha elaborat una mètrica d’activitat al voltant 
de l’ús i l’origen de determinades etiquetes i ha inves-
tigat determinats perfils de twitter?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar la 
propagació de la «Vespa velutina»
Tram. 311-00861/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 43605 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 08.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenten al Govern la pregunta 
següent, per tal que els sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines mesures està adoptant el Govern per evitar la 
propagació de la vespa velutina a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

Jordi Terrades i Santacreu Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a acomi-
adar vuit treballadors de l’Institut Geològic 
de Catalunya
Tram. 311-00862/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44519, 45100 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones a l’Institut Geolò-
gic de Catalunya l’11 d’octubre de 2013 i la publicació 
del Decret Llei 5/2013, de 22 d’octubre, de mesures de 
racionalització i simplificació de l’estructura del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya: 

– A partir de quins criteris es van acomiadar les 8 per-
sones treballadores?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre i les funcions del 
personal tècnic i de suport de l’Institut Geo-
lògic de Catalunya
Tram. 311-00863/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44520 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

– Quant personal tècnic i de suport i quines funcions 
tenen encomanades segons la relació de llocs de tre-
ball, RLT, l’IGC?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració de l’Institut Ge-
ològic de Catalunya com una estructura d’estat
Tram. 311-00864/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44521 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’octu-
bre, de mesures de racionalització i simplificació de l’es-
tructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya: 

– Considera el Govern que l’Institut Geològic és una 
estructura d’estat?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’oportunitat d’acomiadar 
geòlegs i personal tècnic en un moment de 
forta sismicitat induïda
Tram. 311-00865/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44522 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’octu-
bre, de mesures de racionalització i simplificació de l’es-
tructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya: 

– Considera el Govern oportú acomiadar geòlegs i per-
sonal tècnic en un moment en què derivats dels proble-
mes de sismicitat induïda, subsidència, permisos d’ex-
plotacions marines i terrestres es fan més necessaris 
els estudis geològics per poder autoritzar o mantenir 
en servei diferents projectes?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la composició i les funcions 
del Consell Assessor en el nou institut carto-
gràfic i geològic
Tram. 311-00866/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44523 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’octu-
bre, de mesures de racionalització i simplificació de l’es-
tructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya: 

– Continuarà el Consell Assessor, regulat a l’article 12 
de la Llei 19/2005 de l’IGC, amb la mateixa composi-
ció i exercint les mateixes funcions en el nou Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el paper de l’empresa Geo-
cat Gestió de Projectes
Tram. 311-00867/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44524 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’octu-
bre, de mesures de racionalització i simplificació de l’es-
tructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya: 

– Quin paper jugarà en el nou ens l’empresa GEOCAT, 
Gestió de Projectes SA, de la qual des de juliol de 
2006 el 100 % de les accions són propietat de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a fusionar 
l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00868/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44525 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’octu-
bre, de mesures de racionalització i simplificació de l’es-
tructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya: 

– La fusió de l’IGC amb l’ICC s’ha fet a partir d’un 
estudi-anàlisi de costos i beneficis econòmics i tècnics 
o per criteris polítics?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius per a fusionar 
l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00869/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44526 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

– Quins són els motius que justifiquen la fusió d’amb-
dós ens, quan aquests ja havien estat junts en el perío-
de 1995-2005 i es va palesar que l’esmentada unió per-
judicava l’IGC en quant als serveis oferts i la manca de 
recursos i personal?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estalvi econòmic derivat de 
la fusió de l’Institut Geològic de Catalunya i 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00870/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44527 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

– Quin és l’estalvi econòmic derivat de la fusió entre 
l’IGC i l’ICC sense acomiadar més personal d’amb-
dós ens?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les activitats comunes 
de l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00871/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44528 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

– Quines activitats més enllà de la publicació de ma-
pes que realitza l’IGC a partir de les bases cartogràfi-
ques que genera l’ICC tenen en comú els dos ens que 
justifiqui la seva fusió?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració de l’autono-
mia de funcions a l’hora de fusionar l’Institut 
Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya
Tram. 311-00872/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44529 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

– Ha tingut en compte el Govern a l’hora de fusionar 
l’IGC i l’ICC que en tots els països desenvolupats del 
món, els organismes que assumeixen aquestes funci-

ons són autònoms i independents d’altres institucions 
que puguin limitar llurs competències?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració de les opi-
nions d’investigadors i institucions a l’hora 
de fusionar l’Institut Geològic de Catalunya i 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Tram. 311-00873/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44530 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

– Ha tingut en compte el Govern a l’hora de fusionar 
l’IGC i l’ICC les opinions contràries dels investigadors 
i institucions catalanes, com el president de l’Il·lustre 
Col·legi Oficial de Geòlegs, els Departaments d’Engi-
nyeria o de Ciències de la Terra de diverses univer-
sitats i d’arreu de l’estat com el presidente del Ilustre 
Cole gio Oficial de Geológos, el president de la So-
ciedad Geológica de España, etc?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la definició d’un nou marc le-
gal per a l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 311-00874/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44531 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern definir un nou marc legal per 
a l’IGC més enllà del Decret Llei 5/2013 de mesures 
de racionalització, atès que en aquest no s’especifiquen 
explícitament la representació de l’IGC en els òrgans 
de govern del nou ens?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la privatització dels serveis 
de l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 311-00875/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44532 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

– Té previst el govern privatitzar els serveis que fins 
ara prestava l’IGC mitjançant la privatització de l’em-
presa Geocat, SA?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el suport i l’assessorament 
del projecte de reparcel·lació de la urbanit-
zació Les Boveres, de Puigpelat (Alt Camp)
Tram. 311-00876/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44535 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

A l’octubre de 2012 l’Ajuntament de Puigpelat aprovava 
definitivament l’expedient de reparcel·lació del Pla Espe-
cial de Millora Urbana - 3 urbanització les Boveres en 
un procediment que ha estat llarg i complex per la manca 
d’entesa entre l’ajuntament i els veïns propietaris.

Atès que la urbanització les Boveres de Puigpelat es 
va acollir a la subvenció i línies d’ajut que preveia la 
Llei 3/2009 de 10 de març de regularització i millora 
de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

– Com es concreta el suport i l’assessorament de l’Ad-
ministració de la Generalitat en el conflicte entre els 
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veïns i l’ajuntament pel projecte de reparcel·lació de la 
urbanització les Boveres de Puigpelat?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les presumptes irregularitats 
del projecte de reparcel·lació de la urbanit-
zació Les Boveres, de Puigpelat (Alt Camp)
Tram. 311-00877/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44536 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

A l’octubre de 2012 l’Ajuntament de Puigpelat aprova-
va definitivament l’expedient de reparcel·lació del Pla 
Especial de Millora Urbana - 3 urbanització les Bove-
res en un procediment que ha estat llarg i complex per 
la manca d’entesa entre l’ajuntament i els veïns propi-
etaris.

Atès que la urbanització les Boveres de Puigpelat es 
va acollir a la subvenció i línies d’ajut que preveia la 
Llei 3/2009 de 10 de març de regularització i millora 
de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

– Coneix el govern les presumptes irregularitats de 
l’esmentat projecte pel que fa a la distribució equitati-
va dels costos, a la manca de transparència i entorpi-
ment de l’accés a la informació de l’ajuntament envers 
els veïns?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nivell de contaminació per 
nitrats dels pous de les urbanitzacions Les 
Boveres, Sant Joan de Ruanes, La Sínia i Els 
Arcs, de Puigpelat (Alt Camp)
Tram. 311-00878/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44537 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nivell de contaminació per nitrats dels pous 
de les urbanitzacions de les Boveres, Sant Joan de Rua-
nes, La Sínia, i Els Arcs?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les urbanitzacions de 
l’Alt Camp sense connexió d’aigua o clave-
gueram
Tram. 311-00879/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44538 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines urbanitzacions de l’Alt Camp no disposen de 
connexió d’aigua i/o clavegueram?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els informes de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua per al projecte de reparcel-
lació de la urbanització Les Boveres, de 
Puigpelat (Alt Camp)
Tram. 311-00880/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44539 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

A l’octubre de 2012 l’ajuntament de Puigpelat aprovava 
definitivament l’expedient de reparcel·lació del Pla espe-
cial de Millora urbana –3 urbanització les Boveres en 
un procediment que ha estat llarg i complex per la man-
ca d’entesa entre l’ajuntament i els veïns propietaris.

Atès que la urbanització les Boveres de Puigpelat es 
va acollir a la subvenció i línies d’ajut que preveia la 
Llei 3/2009 de 10 de març de regularització i millora 
de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

– Ha fet l’ACA informes favorables en el projecte de 
reparcel·lació de les Boveres tenint en compte que hi 
ha parcel·les inundables?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació d’un catàleg d’ur-
banitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00881/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44540 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– S’ha creat el catàleg d’urbanitzacions inclosos en 
l’àmbit de la llei 3/2009 per tal de conèixer les proble-
màtiques de cadascuna? i en cas de que no s’hagi creat 
té el govern la intenció d’elaborar-lo properament?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els instruments de flexibi-
lització i adaptació als estàndards urbanís-
tics de les urbanitzacions amb dèficits urba-
nístics
Tram. 311-00882/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44541 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

– Quins instruments de flexibilització i adaptació 
dels estàndards urbanístics, càrregues i obligacions 
es tenen en compte per tal de resoldre els problemes 
d’aquestes urbanitzacions?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la creació d’una comis-
sió d’avaluació i gestió de les urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00883/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44542 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

– S’ha creat una comissió d’avaluació i gestió de la 
problemàtica de les urbanitzacions amb greus man-
cances urbanístiques i no recepcionades pels ajunta-
ments?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el sistema de depuració d’ai-
gües residuals de les urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 311-00884/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44543 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

– S’ha estudiat la possibilitat d’admetre altres sistemes 
de depuració d’aigües residuals en aquestes urbanit-
zacions diferents a la instal·lació d’EDAR que siguin 
menys costosos i sostenibles ecològicament?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pressupost del Fons per a la 
regularització d’urbanitzacions del 2011 ençà
Tram. 311-00885/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44544 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

– Quines han estat les quantitats pressupostades du-
rant els anys 2011, 2012 i 2013 en el Fons per a la re-
gularització d’urbanitzacions, contemplat a l’article 16 
de la Llei 3/2009?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’avaluació dels objectius as-
solits amb la Llei 3/2009, del 10 de març, de 
regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 311-00886/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44545 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

– S’ha realitzat una avaluació dels objectius assolits 
pel desplegament i implementació de la Llei 3/2009, del 
10 de març, de regularització i millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics, i de la necessitat de man-
tenir-ne la vigència, tal i com es regula a la disposició 
final segona? i en cas de que no s’hagi realitzat, quan 
té previst el Govern realitzar-la?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el balanç de l’aplicació de la 
Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització 
i millora d’urbanitzacions amb dèficits urba-
nístics
Tram. 311-00887/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44546 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– S’ha fet un balanç de l’aplicació de la Llei 3/2009 
amb la participació dels ajuntaments implicats? I en 
cas que no s’hagi fet, quan pensa el govern fer-ho?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manca d’informació rela-
tiva a l’acomiadament de personal i a la dis-
solució de l’Institut Geològic de Catalunya al 
Consell Rector de l’entitat
Tram. 311-00888/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44872 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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



19 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 194

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 74

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Segons la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Insti-
tut Geològic de Catalunya els òrgans de govern i admi-
nistració de l’IGC són el Consell Rector i la Direcció. 
Entre les funcions del Consell Rector que és l’òrgan 
superior col·legiat de govern direcció i control estan: 

Aprovar l’organigrama funcional de l’Institut, a pro-
posta del seu director/a.

Autoritzar la constitució o la participació de l’Institut 
en òrgans, organismes o entitats de caràcter públic o 
privat, qualsevol que en sigui la naturalesa jurídica.

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

– Per què no es va informar els membres del Consell 
Rector de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) que 
es va celebrar a començament d’octubre de l’acomia-
dament de tècnics i altre personal i de la futura disso-
lució i integració de l’IGC en un nou ens?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de mesures disciplinàries 
en l’àmbit del Consorci d’Educació de Bar-
celona
Tram. 314-10377/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 44044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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.

Per diferents vies han arribat a aquest grup parlamen-
tari informacions sobre l’increment d’expedients ad-
ministratius i d’altres mesures disciplinàries sobre el 
professorat en l’àmbit del Consorci d’Educació de Bar-

celona. En algun centre fins i tot, s’ha arribat a generar 
un cert clima de por entre el claustre del professorat 
davant certes actituds per part de la direcció, obrint un 
número altament alt d’expedients. Un exemple seria el 
centre Escola del Treball de Barcelona.

El model de direcció recollit en la Constitució Espa-
nyola (art. 27) és clarament de gestió participativa (art. 
27.7) i, per tant, en cap cas els constituents han volgut 
un model autoritari propi dels anys preconstitucionals. 
El decret de direccions (155/2010, de 2 de novembre) 
estableix que «les funcions de la direcció s’exerceixen 
en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres 
públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït 
i del treball en equip» (art. 3.2).

El treball en equip requereix un clima de confiança, de 
resolució dialogada dels possibles conflictes i de pro-
fessionalitat de la direcció. Resta lluny d’una direcció 
autènticament professional un director o directora que 
ha de recórrer a mitjans autoritaris per imposar-se o 
fins i tot dissimular la seva falta d’autèntic lideratge.

Per altra banda, és obligació «in vigilando» de l’Ad-
ministració vetllar per un exercici de la gestió directi-
va d’acord amb un clima que faci possible un treball en 
equip i de confiança entre les direccions i el professorat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Coneix el Govern aquest increment de mesures dis-
ciplinàries en l’àmbit del Consorci d’Educació de Bar-
celona?

– Comparteix el Govern la forma d’exercir la direcció 
en base a mesures disciplinàries?

– Quines mesures correctores pensa emprendre el Go-
vern per tal d’aconseguir en tots els centres i, especi-
alment, en els que més recorren a mesures discipli-
nàries, un clima de treball no fonamentat en la por i 
l’amenaça d’expedient?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa del Ministeri d’Agricultu-
ra i Medi Ambient relatiu als anomenats pro-
ductes làctics sostenibles
Tram. 314-10378/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El passat dia 21 d’octubre vam conèixer a través de 
la pàgina web del Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente, MAGRAMA la implantació i desenvolupa-
ment d’un programa de Productes Lactis d’origen es-
panyol de la llet i dels derivats làctics, que compor-
ta un logotip amb la denominació «Productes Lactis 
Sostenibles» fent un ús incorrecte de la denominació 
doncs en el programa no s’argumenta cap criteri de 
benestar animal, ramaderia extensiva, respecte al me-
di ambient, origen de l’alimentació dels animals, races 
autòctones, maneig del sòl, etc

1. Què pensa fer el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, DAR-
PAMN, envers l’actuació del MAGRAMA?

2. Denunciarà el DARPAMN l’ús incorrecte d’aquest 
concepte què segons la regulació CE 834/2007 només 
és possible identificar amb la producció ecològica?

3. Sol·licitarà el DARPAMN la retirada de l’esmentat 
concepte «sostenible» per al programa de llet i deri-
vats làctics d’origen espanyol que ha planificat el MA-
GRAMA?

4. Creu el DARPAMN que aquest programa pot supo-
sar un perjudici pel sector de la producció ecològica, 
un sector que ha aconseguit grans avenços en els úl-
tims anys, i que ha situat l’estat espanyol com un dels 
referents principals en l’àmbit agroalimentari ecològic 
mundial?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 314-10379/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Segons la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Insti-
tut Geològic de Catalunya els òrgans de govern i admi-
nistració de l’IGC són el Consell Rector i la Direcció. 
Entre les funcions del Consell Rector que és l’òrgan 
superior col·legiat de govern direcció i control estan: 

Aprovar l’organigrama funcional de l’Institut, a pro-
posta del seu director/a.

Autoritzar la constitució o la participació de l’Institut 
en òrgans, organismes o entitats de caràcter públic o 
privat, qualsevol que en sigui la naturalesa jurídica.

Atès l’acomiadament de 8 persones l’11 d’octubre de 
2013 i la publicació del Decret Llei 5/2013, de 22 d’oc-
tubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya: 

1. Per què no es va informar els membres del Consell 
Rector de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) que 
es va celebrar a començament d’octubre de l’acomia-
dament de tècnics i altre personal i de la futura disso-
lució i integració de l’IGC en un nou ens?

2. A partir de quins criteris es van acomiadar les 8 
persones treballadores?

3. Quant personal tècnic i de suport i quines funciones 
tenen encomanades segons la Relació de llocs de tre-
ball, RLT, l’IGC?

4. Considera el Govern que l’Institut Geològic és una 
estructura d’estat?

5. Considera el Govern oportú acomiadar geòlegs 
i personal tècnic en un moment en què derivats dels 
problemes de sismicitat induïda, subsidència, permi-
sos d’explotacions marines i terrestres es fan més ne-
cessaris els estudis geològics per poder autoritzar o 
mantenir en servei diferents projectes?
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6. Continuarà el Consell Assessor, regulat a l’article 12 
de la Llei 19/2005 de l’IGC, amb la mateixa composi-
ció i exercint les mateixes funcions en el nou Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya?

7. Quin paper jugarà en el nou ens l’empresa GEOCAT, 
Gestió de Projectes SA, de la qual des de juliol de 
2006 el 100 % de les accions són propietat de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya?

8. La fusió de l’IGC amb l’ICC s’ha fet a partir d’un 
estudi-anàlisi de costos i beneficis econòmics i tècnics 
o per criteris polítics?

9. Quins són els motius què justifiquen la fusió d’amb-
dós ens, quan aquests ja havien estat junts en el perío-
de 1995-2005 i es va palesar que l’esmentada unió per-
judicava l’IGC en quant als serveis oferts i la manca de 
recursos i personal?

10. Quin és l’estalvi econòmic derivat de la fusió entre 
l’IGC i l’ICC sense acomiadar més personal d’amb-
dós ens?

11. Quines activitats més enllà de la publicació de ma-
pes que realitza l’IGC a partir de les bases cartogràfi-
ques que genera l’ICC tenen en comú els dos ens què 
justifiqui la seva fusió?

12. Ha tingut en compte el Govern a l’hora de fusionar 
l’IGC i l’ICC que en tots els països desenvolupats del 
món, els organismes que assumeixen aquestes funci-
ons són autònoms i independents d’altres institucions 
que puguin limitar llurs competències?

13. Ha tingut en compte el Govern a l’hora de fusionar 
l’IGC i l’ICC les opinions contràries dels investigadors 
i institucions catalanes, com el President de l’Il·lustre 
Col·legi Oficial de Geòlegs, els Departaments d’Engi-
nyeria o de Ciències de la Terra de diverses universi-
tats i d’arreu de l’estat com el Presidente del Ilustre 
Colegio Oficial de Geológos, el President de la Soci-
edad Geológica de España, etc?

14. Té previst el Govern definir un nou marc legal per 
a l’IGC més enllà del Decret Llei 5/2013 de mesures 
de racionalització, atès que en aquest no s’especifiquen 
explícitament la representació de l’IGC en els òrgans 
de govern del nou ens?

15. Té previst el govern privatitzar els serveis que fins 
ara prestava l’IGC mitjançant la privatització de l’em-
presa Geocat, SA?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de reparcel·lació de la ur-
banització Les Boveres, de Puigpelat (Alt 
Camp), i sobre les urbanitzacions amb dèfi-
cits urbanístics
Tram. 314-10380/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

A l’octubre de 2012 l’ajuntament de Puigpelat aprova-
va definitivament l’expedient de reparcel·lació del Pla 
Especial de Millora Urbana - 3 urbanització les Bove-
res en un procediment que ha estat llarg i complex per 
la manca d’entesa entre l’ajuntament i els veïns propi-
etaris.

Atès que la urbanització les Boveres de Puigpelat es 
va acollir a la subvenció i línies d’ajut que preveia la 
Llei 3/2009 de 10 de març de regularització i millora 
de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Atès l’informe del Síndic de Greuges sobre les urba-
nitzacions amb dèficits, i les dades que cada any ens 
actualitza amb el seu informe anual.

1. Com es concreta el suport i l’assessorament de l’Ad-
ministració de la Generalitat en el conflicte entre els 
veïns i l’ajuntament pel projecte de reparcel·lació de la 
urbanització les Boveres de Puigpelat?

2. Coneix el govern les presumptes irregularitats de 
l’esmentat projecte pel que fa a la distribució equitati-
va dels costos, a la manca de transparència i entorpi-
ment de l’accés a la informació de l’ajuntament envers 
els veïns?

3. Quin és el nivell de contaminació per nitrats dels 
pous de les urbanitzacions de les Boveres, Sant Joan de 
Ruanes, La Sínia, i Els Arcs?

4. Quines altres urbanitzacions de l’Alt Camp no dis-
posen de connexió d’aigua i/o clavegueram?

5. Ha fet l’ACA informes favorables en el projecte de 
reparcel·lació de les Boveres tenint en compte que hi 
ha parcel·les inundables?
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6. Quin és el grau d’acompliment de les recomanaci-
ons i suggeriments del Síndic de Greuges envers les 
urbanitzacions incloses en l’àmbit de la llei 3/2009: 

6.1. S’ha creat el catàleg d’urbanitzacions inclosos en 
l’àmbit de la llei 3/2009 per tal de conèixer les proble-
màtiques de cadascuna?

6.2. En cas de que no s’hagi creat té el govern la inten-
ció d’elaborar-lo properament?

6.3. Quins instruments de flexibilització i adaptació 
dels estàndards urbanístics, càrregues i obligacions 
es tenen en compte per tal de resoldre els problemes 
d’aquestes urbanitzacions?

6.4. S’ha creat una comissió d’avaluació i gestió de la 
problemàtica de les urbanitzacions amb greus man-
cances urbanístiques i no recepcionades pels ajunta-
ments?

6.5. S’ha fet un balanç de l’aplicació de la Llei 3/2009 
amb la participació dels ajuntaments implicats?

6.6. En cas que no s’hagi fet, quan pensa el govern fer-ho?

6.7. S’ha estudiat la possibilitat d’admetre altres sis-
temes de depuració d’aigües residuals en aquestes ur-
banitzacions diferents a la instal·lació d’EDAR que si-
guin menys costosos i sostenibles ecològicament?

7. Quines han estat les quantitats pressupostades du-
rant els anys 2011, 2012 i 2013 en el Fons per a la re-
gularització d’urbanitzacions, contemplat a l’article 16 
de la Llei 3/2009?

8. S’ha realitzat una avaluació dels objectius assolits 
pel desplegament i implementació de la Llei 3/2009, 
del 10 de març, de regularització i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics, i de la necessitat de 
mantenir-ne la vigència, tal i com es regula a la dispo-
sició final segona.

9. En cas de que no s’hagi realitzat, quan té previst el 
Govern realitzar-la?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un impost per a les com-
panyies subministradores d’ADSL
Tram. 314-10381/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 44928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

1. ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat implan-
tar un impuesto para las compañías que ofrecen el ser-
vicio de ADSL en Cataluña, con el objetivo de destinar 
la recaudación a la producción audiovisual catalana?

2. En caso afirmativo, 

– ¿cuál es la recaudación anual estimada de dicho im-
puesto?

– ¿se ha informado a las compañías que ofrecen el ser-
vicio de ADSL de la implantación de este impuesto?

– ¿qué medidas piensa adoptar el Govern de la Gene-
ralitat para que dicho impuesto no repercuta en las fac-
turas a los usuarios?

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les escoles que segreguen per sexes
Tram. 314-10382/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Quantes escoles té identificades el Departament 
d’Ensenyament que practiquen escolarització diferen-
ciada (segregació d’alumnes per sexes) a Catalunya?

2) Quantes d’aquestes escoles reben subvencions pú-
bliques a través de concerts educatius?

3) Quantes d’aquestes escoles reben subvencions pú-
bliques de qualsevol altra forma?

4) Té previst el Govern de la Generalitat renovar els 
concerts educatius a les escoles que segreguen per se-
xes quan acabi el conveni de concert, la finalització 
del qual es preveu pel 2014?

5) Si la resposta és afirmativa, sota quins criteris pren-
drà aquesta decisió?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi derivat de les condicions en 
què es fan les substitucions de professors
Tram. 314-10383/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 44980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Segons la resposta escrita (tram. 314-07866/10) so-
bre els efectes de la manca de professors substituts als 
centres educatius públics, la Consellera d’Ensenya-
ment respon: 

«Una estimació feta a partir dels substituts nomenats 
de setembre 2012 a juny 2013 amb jornades superiors 
a 0,33 i inferiors a 1, indica un estalvi de 15.900.000 
euros aproximadament»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1) Aquest estalvi és un estalvi provocat per la supres-
sió del 15% de la jornada laboral al professorat subs-
titut?

2) Quin estalvi aproximat es determina per no haver 
cobert les substitucions des del primer dia fins al 10è 
o al 15è dia de cobertura de baixa?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la substitució del director general de 
Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació
Tram. 314-10384/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 45008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– El govern de la Generalitat ha nomenat recentment 
un nou Director General de Telecomunicacions i Soci-
etat de la Informació, en substitució del senyor Carles 
Flamerich.

1. Quins són els motius per al cessament del senyor 
Carles Flamerich?

2. Quines són en concret les necessitats de reajusta-
ment de l’equip manifestades des del Departament 
d’Empresa i Ocupació?

3. Essent que l’esmentat càrrec porta associada la pre-
sidència del CESICAT, es pretén també un reajusta-
ment en aquest organisme?

4. Quina relació té aquest cessament amb les informa-
cions sobre aquest organisme aparegudes recentment 
als mitjans de comunicació?

5. El fet del cessament és una confirmació de l’existèn-
cia de les investigacions manifestades pels mitjans de 
comunicació?
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6. El fet del cessament és una confirmació de respon-
sabilitats tant pel que fa a les informacions aparegudes 
com a la seva filtració?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’equip directiu i els serveis de sub-
ministrament i manteniment de vehicles i 
de subministrament de vestuari del Sistema 
d’Emergències Mèdiques
Tram. 314-10385/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 45104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quina és la relació de càrrecs, sous i complements 
de l’equip directiu del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, SA des dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

2. Quina ha estat la situació contractual del servei de 
subministrament de vehicles de la flota de SEM i del 
servei de manteniment de la mateixa al lot únic de 
Barcelona ciutat entre el mes de juny de 2011 (data de 
finalització del concurs iniciat el 2006) i el mes d’abril 
de 2013 (data d’inici del concurs vigent actualment)?

3. Quina ha estat la situació contractual del servei de 
subministrament de peces de vestuari per al personal 
del SEM entre el mes de juny de 2011 (data de finalit-
zació del concurs iniciat el 2006) i el mes d’abril de 
2013 (data d’inici del concurs vigent actualment)?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les beques Erasmus
Tram. 314-10386/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 45105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre les 
beques Erasmus, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants estudiants catalans participen en el progra-
ma Erasmus aquest curs 2013-2014?

– Quantes sol·licituds de beques Erasmus hi ha hagut a 
Catalunya per aquest curs 2013-2014?

– Quines són les dades de participació dels estudi ants 
catalans en el programa Erasmus en els últims 5 cur sos?

– Quina valoració fa el Govern d’aquestes dades?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa
Tram. 314-10387/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 45106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent sobre informació general dels Centres Residen-
cials d’Acció Educativa (CRAE), per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants Centres Residencials d’Acció Educativa 
(CRAE) hi ha a Catalunya?

– Quins són de titularitat pública, quins de concertada 
i quins de privada?

– Quin percentatge de noies i nois hi ha?

– Quina franja d’edat és la majoritària (infants, adoles-
cents, joves)?

– Quina és la ràtio de menors per professional?

– Quina és l’estabilitat/permanència dels equips edu-
catius i directius?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la violència masclista als centres resi-
dencials d’acció educativa
Tram. 314-10388/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 45107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent 
sobre la violència masclista als Centres Residencials 
d’Atenció Educativa (CRAE), per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants casos de violència masclista s’han detec-
tat dins dels Centres Residencials d’Acció Educativa 
(CRAE) durant els anys 2012 i 2013?

– Quines tipologies de violència masclista han estat 
les més detectades?

– Quantes denúncies s’han interposat?

– Quants menors hi ha que hagin patit algun tipus de 
violència (maltractament)?

– Quina és la distribució per edats i sexe per a cadas-
cuna de les tipologies de maltractaments?

– Quin és el percentatge de menors que arriben als 
CRAE amb una història d’abús i/o violència sexual?

– Quines accions educatives s’han realitzat dins dels 
CRAE per prevenir casos d’abús o violència sexual?

– A quines franges d’edat s’han dirigit les accions?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la formació específica dels professio nals 
dels centres residencials d’acció educativa
Tram. 314-10389/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 45108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent so-
bre la formació específica dels professionals dels Cen-
tres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina formació específica reben els equips profes-
sionals dels Centres Residencials d’Acció Educati-
va (CRAE) per prevenir, detectar, actuar i/o derivar 
aquests casos de violència masclista?

– Quina formació específica reben els equips profes-
sionals per a detectar, actuar i/o derivar davant casos 
d’abús o violència sexual?

– Quin és el protocol d’actuació en casos de violència 
masclista, abús i/o violència sexual que es puguin do-
nar dins dels CRAE?

– Quins recursos específics d’atenció a joves en situ-
ació de violència masclista, abús i/o violència sexual 
existeixen? On s’ubiquen en el territori?

– Els protocols d’actuació incorporen el treball amb el 
presumpte agressor, en cas de ser menor tutelat per la 
DGAIA?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pagaments pendents del sector 
concertat de salut
Tram. 314-10390/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 45111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els pagaments pendents del sector con-
certat de salut, detallant quanties globals i per centres, 
temps, i terminis per a resoldre?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pagaments pendents a la Segure-
tat Social del sector concertat de salut
Tram. 314-10391/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 45112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions del Departament de Salut i del 
Govern de la Generalitat per fer pròrroga o moratòria o 
resoldre els pagaments pendents a la Seguretat Social 
(800 milions) del sector concertat des dels anys vuitanta?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions per a poder pagar a 
temps els proveïdors sanitaris
Tram. 314-10392/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 45113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les negociacions l’any 2012 i l’any 
2013 per a poder pagar a temps a proveïdors sanitaris 
legalment establerts?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pagaments pendents a les oficines 
de farmàcia comunitària en data del 31 d’oc-
tubre de 2013
Tram. 314-10393/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 45114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els pagaments pendents a 31 d’octubre de 
2013 a les oficines de farmàcia comunitària, detallant 
quantitats, mesos, i accions per a resoldre durant el 
mes de novembre i desembre?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla integral de salut mental
Tram. 314-10394/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 45115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta del Govern pel que fa al Pla in-
tegral de salut mental, concretant organigrama, projecte, 
accions, pressupost per l’any 2014 i següents 2015-2020?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes del Departament de Sa-
lut pel que fa a les retribucions dels alts càr-
recs per al 2014
Tram. 314-10395/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 45116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les propostes del Departament de Sa-
lut en relació a models retributius dels alts càrrecs del 
propi Departament, del CatSalut, de les empreses pú-
bliques, consorcis o ens participats, per l’any 2014?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les noves substàncies psicoestimu-
lants il·legals
Tram. 314-10396/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 45117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les noves substàncies il·legals psicoesti-
mulants i els patrons de consum detectats a Catalunya 
per part del Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de les beques Erasmus
Tram. 314-10397/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 45118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions fetes pel Govern de la Gene-
ralitat en relació a la continuïtat de les beques Erasmus 
per enguany i successius, detallant nombre d’estudi-
ants a Catalunya i import de les beques per universi-
tats des del curs 2003-2004 fins l’actual curs?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de promoció i dinamitza-
ció del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici
Tram. 314-10398/10

Formulació
Àngel Ros i Domingo, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 45119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Àngel Ros i Domingo, diputat, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quines són les mesures de promoció i dinamitza-
ció del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013 

Àngel Ros i Domingo Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el marc de cooperació per a la gestió 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici
Tram. 314-10399/10

Formulació
Àngel Ros i Domingo, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 45120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Àngel Ros i Domingo, diputat, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el marc de cooperació entre l’Administració 
General de l’Estat i el Govern de la Generalitat respec-

te de la gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2013 

Àngel Ros i Domingo Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions als pressupostos de 
la Comunitat de Treball dels Pirineus
Tram. 314-10400/10

Formulació
Miquel Iceta i Llorens, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 45121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, diputat, Àngel Ros i Domin-
go, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines han estat les aportacions de la Generalitat de 
Catalunya als pressupostos de la Comunitat de Treball 
dels Pirineus dels darrers tres exercicis?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013 

Miquel Iceta i Llorens Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus
Tram. 314-10401/10

Formulació
Miquel Iceta i Llorens, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 45122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, diputat, Àngel Ros i Domingo, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern envers la Comu-
nitat de Treball dels Pirineus (CTP)?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013 

Miquel Iceta i Llorens Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment del conveni amb la Di-
putació de Barcelona sobre el Pla extraordi-
nari d’assistència financera local
Tram. 314-10402/10

Formulació
Sergi Sabrià i Benito, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 45127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

1. Quin és el capteniment del Govern respecte al fet 
que el dia 25 de juliol passat el Ple de la Diputació de 
Barcelona acordés per unanimitat interposar un recurs 
contenciós administratiu contra la Generalitat per in-
complir el conveni del Pla extraordinari d’assistència 
financera local.

2. Té previst el Govern pagar els 167 milions d’euros 
que la Diputació va prestar a municipis del seu àmbit 
en lloc de la institució autonòmica, d’acord amb el Pla 
extraordinari d’assistència financera local?

3. Quin és el calendari previst pel Govern per pagar 
els 167 milions d’euros que la Diputació va prestar a 
municipis del seu àmbit en lloc de la institució auto-
nòmica, d’acord amb el Pla extraordinari d’assistència 
financera local?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013 

Sergi Sabrià i Benito Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’omissió en l’enquesta de seguretat 
pública del 2013 d’alguns aspectes relatius a 
la seguretat viària presents en altres edicions
Tram. 314-10403/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 45128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el motiu pel qual a l’enquesta de seguretat 
pública de Catalunya edició 2013 s’ha omès la valora-
ció realitzada a la mateixa enquesta de l’edició 2012 
sobre la percepció subjectiva del nivell de seguretat vià-
ria a les carreteres 2004-2012 (valoracions mitjanes)?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’omissió d’una pregunta relativa a la 
percepció subjectiva de la feina dels Mos-
sos d’Esquadra en l’enquesta de seguretat 
pública del 2013
Tram. 314-10404/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 45129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el motiu pel qual a l’enquesta de seguretat 
pública de Catalunya edició 2013 s’ha omès la pregun-
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ta realitzada a la mateixa enquesta edició 2012 sobre 
la percepció del nivell de seguretat viària a les carrete-
res 2007-2012, i en concret: «La vigilància dels Mos-
sos d’Esquadra a la carretera és... inexistent, insufici-
ent, suficient, excessiva, ns/nc»?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’omissió d’una pregunta relativa als 
motius dels ciutadans per a no presentar de-
núncies en l’enquesta de seguretat pública
Tram. 314-10405/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 45130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el motiu pel qual a l’enquesta de seguretat 
pública de Catalunya edició 2013 s’ha omès la pregun-
ta realitzada a la mateixa enquesta edició 2012 sobre 
el motiu per no denunciar i en concret: «En la seva 
decisió de no denunciar hi van influir alguns dels mo-
tius següents? La policia pot fer poca cosa, era poc im-
portant, resultava complicat, confio poc en la justícia, 
confio poc en la policia, per por.»?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de mesures disciplinàries 
en els centres de l’àmbit del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona
Tram. 314-10406/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 45132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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.

Per diferents vies han arribat a aquest grup parlamen-
tari informacions sobre l’increment d’expedients ad-
ministratius i d’altres mesures disciplinàries sobre el 
professorat en l’àmbit del Consorci d’Educació de Bar-
celona. En algun centre fins i tot, s’ha arribat a generar 
un cert clima de por entre el claustre del professorat 
davant certes actituds per part de la direcció, obrint un 
número altament alt d’expedients. Un exemple seria el 
centre Escola del Treball de Barcelona.

El model de direcció recollit en la Constitució Espa-
nyola (art. 27) és clarament de gestió participativa (art. 
27.7) i, per tant, en cap cas els constituents han volgut 
un model autoritari propi dels anys preconstitucionals. 
El decret de direccions (155/2010, de 2 de novembre) 
estableix que «les funcions de la direcció s’exerceixen 
en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres 
públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït 
i del treball en equip» (art. 3.2).

El treball en equip requereix un clima de confiança, de 
resolució dialogada dels possibles conflictes i de pro-
fessionalitat de la direcció. Resta lluny d’una direcció 
autènticament professional un director o directora que 
ha de recórrer a mitjans autoritaris per imposar-se o 
fins i tot dissimular la seva falta d’autèntic lideratge.

Per altra banda, és obligació «in vigilando» de l’Ad-
ministració vetllar per un exercici de la gestió directi-
va d’acord amb un clima que faci possible un treball en 
equip i de confiança entre les direccions i el professorat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Coneix el Govern aquest increment de mesures dis-
ciplinàries en l’àmbit del Consorci d’Educació de Bar-
celona?

– Comparteix el Govern la forma d’exercir la direcció 
en base a mesures disciplinàries?
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– Quines mesures correctores pensa emprendre el Go-
vern per tal d’aconseguir en tots els centres i, especi-
alment, en els que més recorren a mesures discipli-
nàries, un clima de treball no fonamentat en la por i 
l’amenaça d’expedient?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida oberta de beques de menja-
dor del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-10407/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 45174 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té previst el Departament d’Ensenyament una par-
tida oberta de beques menjador tal i com va aprovar el 
Parlament de Catalunya en la Moció 34/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les be-
ques de menjador?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a atorgar les beques de 
menjador
Tram. 314-10408/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 45175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quantes famílies, segons el Departament d’Ense-
nyament, han sol·licitat una beca menjador i aquesta ha 
quedat denegada? Com estan repartides aquestes fa-
mílies per territoris?

2) Quins factors (renda, socials, de conciliació...) s’han 
tingut en compte o es tindran en compte per a atorgar 
aquestes beques menjador?

3) Té garanties el Departament d’Ensenyament que 
s’estan acomplint les bases de la convocatòria?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disparitat de criteris per a atorgar 
beques de menjador dels consells comarcals
Tram. 314-10409/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 45176 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el govern de la disparitat en quant 
als criteris de concessió de beques menjador en els di-
ferents Consells Comarcals? Té prevista alguna de-
cisió el departament d’Ensenyament per a afrontar 
aquesta situació?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recuperació de l’import destinat a 
beques de menjador en escoles bressol
Tram. 314-10410/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 45177 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té previst el departament d’Ensenyament recuperar 
els 5 M€ que es destinaven a les beques menjador d’es-
coles bressol? Quan?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les beques de menja-
dor als consells comarcals
Tram. 314-10411/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 45178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Garanteix el Departament d’Ensenyament el paga-
ment puntual cada final de mes de les beques menja-
dor als consells comarcals?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Aula de Formació d’Adults Lloreda, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-10412/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 45179 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Com valora el Departament d’Ensenyament la feina 
realitzada per l’Aula de Formació d’Adults Lloreda de 
Badalona?
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2) Creu el Govern que l’edifici, propietat de l’Ajunta-
ment de Badalona, compleix la normativa vigent sobre 
centres educatius?

3) Considera el Departament que els serveis ofertats 
per part d’aquesta AFA s’adeqüen a les necessitats 
d’aquesta zona de Badalona?

4) Té coneixement el govern que aquesta AFA no dis-
posa de cap conserge ni cap personal de servei? Con-
sidera el govern que això pot comportar dificultats a 
l’hora de desenvolupar la tasca del dia a dia al centre?

5) Considera el govern que 6 professors per a un centre 
que dóna servei a més de 450 alumnes és l’adequat?

6) Considera el govern que una mitja jornada de per-
sonal administratiu (amb la reducció corresponent del 

15%) és adequada per a garantir el bon funcionament 
d’aquest centre educatiu?

7) Té previst el Departament d’Ensenyament recon-
vertir l’Aula de Formació d’Adults en un Centre de 
Formació d’Adults?

8) En cas afirmatiu, com ho pensa dur a terme?

9) En cas negatiu, per quin motiu no s’estudia aquesta 
reconversió?

10) En qualsevol cas, garanteix el Departament d’En-
senyament, en el futur, la continuïtat d’aquest centre?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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	Tram. 314-08819/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els codis de bones pràctiques i les normatives amb relació a les dejeccions ramaderes en les zones declarades vulnerables
	Tram. 314-08820/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels danys de les pedregades del juliol del 2013 a les comarques gironines i les accions per a pal·liar-ne els efectes
	Tram. 314-08838/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de l’expedient de regulació d’ocupació de Forestal Catalana al Parc Natural del Montsant
	Tram. 314-08858/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació dels efectes de l’expedient de regulació d’ocupació de Forestal Catalana al Parc Natural del Montsant
	Tram. 314-08859/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de l’expedient de regulació d’ocupació de Forestal Catalana al paratge d’interès nacional de Poblet
	Tram. 314-08860/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació dels efectes de l’expedient de regulació d’ocupació de Forestal Catalana al paratge d’interès nacional de Poblet
	Tram. 314-08861/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del conseller d’Empresa i Ocupació amb relació a la construcció de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 314-08863/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’informar els ajuntaments i els veïns dels municipis per on transcorrerà la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 314-08864/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del conseller d’Empresa i Ocupació per a informar els ajuntaments i els veïns dels municipis afectats per l’impacte de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 314-08865/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies d’alta tensió a la província de Tarragona en el cas que es construeixi la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 314-08866/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits fets amb relació a la construcció de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 314-08867/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els espais d’interès natural afectats pel projecte de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 314-08868/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de tornar a calcular la demanda d’energia elèctrica després de les noves mesures de regulació fetes pel Govern de l’Estat
	Tram. 314-08869/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels parcs eòlics actuals en el cas que la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) no es construeixi
	Tram. 314-08870/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a construir parcs eòlics a les poblacions per on transcorrerà la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 314-08871/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre com afectaria la millora de la qualitat del servei elèctric de Catalunya en el cas que no es construeixi la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 314-08872/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de construir la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia que generen els parcs eòlics previstos
	Tram. 314-08873/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de construir la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia que generen els parcs eòlics existents
	Tram. 314-08874/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del president de l’Institut Català per la Pau a Colòmbia
	Tram. 314-08884/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaria del sistema d’aire condicionat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Blanes (Selva)
	Tram. 314-08885/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute pendent amb Igualada (Anoia)
	Tram. 314-08888/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute pendent amb l’Anoia
	Tram. 314-08889/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista de publicació de la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016
	Tram. 314-08901/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-08922/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió del centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç del Baix Llobregat
	Tram. 314-08923/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’estudis d’impacte en el comerç, en la mobilitat i en el medi ambient previs a l’autorització del projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-08924/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords entre els departaments de Governació i Relacions Institucionals i el d’Economia i Coneixement pel que fa a la supressió d’una paga extraordinària als empleats públics el 2014
	Tram. 314-08925/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la validació de l’informe econòmic i financer 2012-2014
	Tram. 314-08926/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els empleats públics afectats per l’informe econòmic i financer 2012-2014
	Tram. 314-08927/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supressió d’una paga extraordinària als empleats públics el 2014
	Tram. 314-08928/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de l’incendi de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló del juliol del 2013
	Tram. 314-08937/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de prevenció d’incendis que s’han fet a la zona de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló el 2013
	Tram. 314-08939/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos per a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló després de l’incendi del juliol del 2013
	Tram. 314-08941/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció que preveu d’aplicar per a evitar els incendis en zones urbanitzades
	Tram. 314-08942/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de subvencions del primer semestre del 2013 amb relació al mateix període del 2012
	Tram. 314-08953/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles causes de l’incendi del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 314-09304/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neteja i el sanejament de les masses forestals cremades en l’incendi del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 314-09306/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de les masses forestals cremades en l’incendi del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 314-09307/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’atorgar ajuts a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat) arran de l’incendi del juliol del 2013
	Tram. 314-09310/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de prevenció d’incendis que s’han fet als termes municipals de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat) el 2012 i el 2013
	Tram. 314-09311/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar incendis forestals en zones urbanitzades
	Tram. 314-09313/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anul·lació de la concessió del tercer grau penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 314-09973/10
	Resposta del Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat del concurs públic d’adjudicació de llicències de ràdio en freqüència modulada
	Tram. 311-00826/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de contractació i adjudicació del Centre d’Interpretació de les Aus del castell de Concabella
	Tram. 311-00847/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’equip redactor i l’import de l’exposició «Els secans de Lleida» del Centre d’Interpretació de les Aus del castell de Concabella
	Tram. 311-00848/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a no incloure Granyena en els plànols de les zones de la Xarxa Natura 2000 de l’exposició del Centre d’Interpretació de les Aus del castell de Concabella
	Tram. 311-00849/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la signatura entre l’Institut Català de Finances i Deloitte d’un contracte d’assessorament amb relació a l’obtenció de la qualificació d’entitat de crèdit del Banc d’Espanya
	Tram. 311-00852/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la signatura d’un contracte entre l’Institut Català de Finances i PricewaterhouseCoopers per al disseny i la creació dels manuals de polítiques, procediments i controls de risc
	Tram. 311-00853/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la signatura d’un contracte entre l’Institut Català de Finances i KPMG per a l’elaboració d’un informe sobre l’impacte pressupostari de l’explotació de concessions de gestió immobiliària i equipame
	Tram. 311-00854/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la prestació de subministrament d’aigua derivada de l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió del servei d’aigua en alta d’Aigües Ter-Llobregat a Acciona
	Tram. 311-00855/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la indemnització a Acciona per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió del servei d’aigua en alta d’Aigües Ter-Llobregat
	Tram. 311-00856/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament per part de l’empresa concessionària de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat de l’import en concepte d’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
	Tram. 311-00857/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compensació econòmica als ajuntaments afectats per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió del servei d’aigua en alta d’Aigües Ter-Llobregat a Acciona
	Tram. 311-00858/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes elaborats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 311-00859/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la propagació de la «Vespa velutina»
	Tram. 311-00861/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a acomiadar vuit treballadors de l’Institut Geològic de Catalunya
	Tram. 311-00862/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre i les funcions del personal tècnic i de suport de l’Institut Geològic de Catalunya
	Tram. 311-00863/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de l’Institut Geològic de Catalunya com una estructura d’estat
	Tram. 311-00864/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oportunitat d’acomiadar geòlegs i personal tècnic en un moment de forta sismicitat induïda
	Tram. 311-00865/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició i les funcions del Consell Assessor en el nou institut cartogràfic i geològic
	Tram. 311-00866/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de l’empresa Geocat Gestió de Projectes
	Tram. 311-00867/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a fusionar l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
	Tram. 311-00868/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a fusionar l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
	Tram. 311-00869/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estalvi econòmic derivat de la fusió de l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
	Tram. 311-00870/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats comunes de l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
	Tram. 311-00871/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de l’autonomia de funcions a l’hora de fusionar l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
	Tram. 311-00872/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de les opinions d’investigadors i institucions a l’hora de fusionar l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya
	Tram. 311-00873/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la definició d’un nou marc legal per a l’Institut Geològic de Catalunya
	Tram. 311-00874/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la privatització dels serveis de l’Institut Geològic de Catalunya
	Tram. 311-00875/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport i l’assessorament del projecte de reparcel·lació de la urbanització Les Boveres, de Puigpelat (Alt Camp)
	Tram. 311-00876/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les presumptes irregularitats del projecte de reparcel·lació de la urbanització Les Boveres, de Puigpelat (Alt Camp)
	Tram. 311-00877/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell de contaminació per nitrats dels pous de les urbanitzacions Les Boveres, Sant Joan de Ruanes, La Sínia i Els Arcs, de Puigpelat (Alt Camp)
	Tram. 311-00878/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les urbanitzacions de l’Alt Camp sense connexió d’aigua o clavegueram
	Tram. 311-00879/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua per al projecte de reparcel·lació de la urbanització Les Boveres, de Puigpelat (Alt Camp)
	Tram. 311-00880/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’un catàleg d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 311-00881/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els instruments de flexibilització i adaptació als estàndards urbanístics de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 311-00882/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’una comissió d’avaluació i gestió de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 311-00883/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sistema de depuració d’aigües residuals de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 311-00884/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost del Fons per a la regularització d’urbanitzacions del 2011 ençà
	Tram. 311-00885/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació dels objectius assolits amb la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 311-00886/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el balanç de l’aplicació de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 311-00887/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d’informació relativa a l’acomiadament de personal i a la dissolució de l’Institut Geològic de Catalunya al Consell Rector de l’entitat
	Tram. 311-00888/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de mesures disciplinàries en l’àmbit del Consorci d’Educació de Barcelona
	Tram. 314-10377/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient relatiu als anomenats productes làctics sostenibles
	Tram. 314-10378/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Institut Geològic de Catalunya
	Tram. 314-10379/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de reparcel·lació de la urbanització Les Boveres, de Puigpelat (Alt Camp), i sobre les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 314-10380/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un impost per a les companyies subministradores d’ADSL
	Tram. 314-10381/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles que segreguen per sexes
	Tram. 314-10382/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi derivat de les condicions en què es fan les substitucions de professors
	Tram. 314-10383/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació
	Tram. 314-10384/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equip directiu i els serveis de subministrament i manteniment de vehicles i de subministrament de vestuari del Sistema d’Emergències Mèdiques
	Tram. 314-10385/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques Erasmus
	Tram. 314-10386/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció educativa
	Tram. 314-10387/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la violència masclista als centres residencials d’acció educativa
	Tram. 314-10388/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica dels professionals dels centres residencials d’acció educativa
	Tram. 314-10389/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments pendents del sector concertat de salut
	Tram. 314-10390/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments pendents a la Seguretat Social del sector concertat de salut
	Tram. 314-10391/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per a poder pagar a temps els proveïdors sanitaris
	Tram. 314-10392/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments pendents a les oficines de farmàcia comunitària en data del 31 d’octubre de 2013
	Tram. 314-10393/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla integral de salut mental
	Tram. 314-10394/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes del Departament de Salut pel que fa a les retribucions dels alts càrrecs per al 2014
	Tram. 314-10395/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les noves substàncies psicoestimulants il·legals
	Tram. 314-10396/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les beques Erasmus
	Tram. 314-10397/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de promoció i dinamització del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
	Tram. 314-10398/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el marc de cooperació per a la gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
	Tram. 314-10399/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions als pressupostos de la Comunitat de Treball dels Pirineus
	Tram. 314-10400/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus
	Tram. 314-10401/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del conveni amb la Diputació de Barcelona sobre el Pla extraordinari d’assistència financera local
	Tram. 314-10402/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’omissió en l’enquesta de seguretat pública del 2013 d’alguns aspectes relatius a la seguretat viària presents en altres edicions
	Tram. 314-10403/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’omissió d’una pregunta relativa a la percepció subjectiva de la feina dels Mossos d’Esquadra en l’enquesta de seguretat pública del 2013
	Tram. 314-10404/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’omissió d’una pregunta relativa als motius dels ciutadans per a no presentar denúncies en l’enquesta de seguretat pública
	Tram. 314-10405/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de mesures disciplinàries en els centres de l’àmbit del Consorci d’Educació de Barcelona
	Tram. 314-10406/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida oberta de beques de menjador del Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-10407/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar les beques de menjador
	Tram. 314-10408/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disparitat de criteris per a atorgar beques de menjador dels consells comarcals
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