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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el mapa de llars d’infants i el desajust entre l’oferta i la de-
manda
Tram. 314-02506/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Bar-
celona
Tram. 314-03695/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona
Tram. 314-03697/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària que han reduït l’horari d’atenció al 
públic des de l’1 de juny de 2013
Tram. 314-03727/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de aplicades per l’Hospital de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona, davant les noves retallades del 2013
Tram. 314-07738/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de les retallades del 2013 en l’Hospital de la Vall d’He-
bron, de Barcelona
Tram. 314-07739/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la disminució pressupostària en l’empresa con-
cessionària dels menjadors laborals de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-07740/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost del 2013 del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)
Tram. 314-07810/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de jornada a metges del CAP Pubilla Cases, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07935/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
matrícula en totes les etapes educatives del curs 2012-2013
Tram. 314-08533/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 200) p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús del castellà en la impartició de matèries no lingüístiques 
en els centres educatius
Tram. 314-08949/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres de l’Escola Sant Jordi de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-08951/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió del president de la Generalitat amb els alts càrrecs 
del Govern el 2 de setembre de 2013
Tram. 314-09204/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’homologació del Pla d’autoprotecció presentat per l’em-
presa CLH per a la instal·lació d’emmagatzematge d’hidro-
carburs de Tarragona
Tram. 314-09205/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de matriculacions en graus, doctorats 
i màsters universitaris
Tram. 314-09216/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides destinades a les universitats públiques i als centres 
de recerca en el pressupost prorrogat per al 2013
Tram. 314-09223/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
deutes de les universitats públiques amb proveïdors i sobre 
els recursos de la Ge neralitat pendents de pagament a les 
universitats
Tram. 314-09224/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un cens de dones que porten nicab o burca
Tram. 314-09236/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de la reforma laboral en la salut laboral, per sexes
Tram. 314-09237/10
Resposta del Govern p. 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
salut laboral i els riscos psicosocials de les dones
Tram. 314-09238/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació del Principat d’Andorra a l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània
Tram. 314-09240/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per l’Euroregió Pirineus Mediterrà-
nia per a integrar-hi el Principat d’Andorra
Tram. 314-09241/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
per a donar continuïtat al projecte Creamed
Tram. 314-09242/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes pel Govern per a donar continuïtat al 
projecte Creamed
Tram. 314-09243/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beneficiaris del projecte Creamed per co-
marques
Tram. 314-09244/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vigència dels acords subscrits amb el Consell General dels 
Pirineus Orientals
Tram. 314-09245/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions que es duen a terme en el marc dels acords 
subscrits amb el Consell General dels Pirineus Orientals
Tram. 314-09246/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a agilitar l’establiment de l’Eurodistricte de 
l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-09247/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a compensar l’impacte negatiu del tanca-
ment de la delegació de Televisió de Catalunya a Perpinyà 
en la consolidació de l’Eurodistricte de l’Espai Català Trans-
fronterer
Tram. 314-09248/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a compensar l’impacte negatiu del tanca-
ment de l’Escola Comte Guifré, de Perpinyà, en la consolida-
ció de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-09249/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) 
en matèria de promoció econòmica
Tram. 314-09250/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) 
en matèria de promoció de la llengua i la cultura catalanes
Tram. 314-09251/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes transfronterers que reben el suport de la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-09252/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros-
selló) dels acords de coope ració entre municipis gironins 
i nord-catalans
Tram. 314-09253/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) 
per a complir els acords de cooperació entre municipis giro-
nins i nord-catalans
Tram. 314-09254/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls d’una agrupació europea de cooperació territorial 
per a la gestió de la Serra de l’Albera
Tram. 314-09255/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions del Comitè de Pilotatge de l’Eurodistric-
te de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-09256/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords assolits en les reunions del Comitè de Pilotatge de 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-09257/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de reunions del Comitè de Pilotatge de l’Eurodis-
tricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-09258/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius amb relació al Comitè de Pilotatge de l’Eurodistric-
te de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-09259/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació del Comitè de Pilotatge de l’Eurodistricte de l’Espai 
Català Transfronterer i el Secretariat de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània
Tram. 314-09260/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’increment de robatoris amb violència a la regió 
policial de Girona el 2013
Tram. 314-09281/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents de trànsit el 2013
Tram. 314-09282/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’augment de l’accidentalitat viària l’estiu del 2013
Tram. 314-09283/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abonament de la nòmina i la paga extraordinària del juny 
del 2013 als Mossos d’Esquadra
Tram. 314-09287/10
Resposta del Govern p. 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
revisions mèdiques dels agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra el 2013
Tram. 314-09288/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2013
Tram. 314-09289/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució i la liquidació del pressupost destinat a la campa-
nya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2013
Tram. 314-09290/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures, els recursos humans i els mitjans materials previs-
tos per a la campanya de prevenció d’incendis del 2014
Tram. 314-09291/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la construcció de l’Escola Mediterrània, de Bar-
celona
Tram. 314-09292/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de recursos presentats a l’Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya
Tram. 314-09293/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de resolucions dictades per l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya
Tram. 314-09294/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal administratiu al servei de l’Òrgan Admi-
nistratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
Tram. 314-09295/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment del personal administratiu i auxiliar al servei de 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalu-
nya arran de l’increment del nombre de vocals
Tram. 314-09296/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost global del funcionament de l’Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya
Tram. 314-09297/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost generat per l’increment del nombre de vocals de l’Òr-
gan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
Tram. 314-09298/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’inversions als centres educatius del Ripollès
Tram. 314-09299/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’inici de la segona fase de les obres de l’Escola Cau 
de la Guineu, de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-09300/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans que va emprar el Departament d’Interior en l’extinció 

de l’incendi del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llobre-
gat i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09302/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
parcs de bombers que van participar en l’extinció de l’incen-
di del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cer-
velló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09303/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol de comunicació entre el Departament d’Interior i 
els ajuntaments de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló 
(Baix Llobregat) durant l’incendi del juliol del 2013
Tram. 314-09305/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superfície afectada per l’incendi del juliol del 2013 a Vallira-
na, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09308/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
balanç dels danys produïts per l’incendi del juliol del 2013 a 
Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09309/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com va afectar en l’extinció de l’incendi del juliol del 
2013 de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llo-
bregat) la proximitat de les zones urbanitzades
Tram. 314-09312/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles emprats en l’extinció de l’incendi del 
juliol del 2013 de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-09314/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 281/X, sobre el soterrament de 
les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 314-09315/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 147/X, sobre la construcció i la 
posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera 
de Llobregat
Tram. 314-09347/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment del termini que fixa la Resolució 281/X, 
so bre el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llo-
bregat
Tram. 314-09366/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Gene-
ralitat del 2012 en el compliment de la Resolució 281/X, 
sobre el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llo-
bregat
Tram. 314-09367/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de diners del Consorci del Teatre Fortuny a l’es-
cola de circ de Reus
Tram. 314-09432/10
Resposta del Govern p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
matrícula definitiva a les universitats en data del 20 de se-
tembre de 2013 i del 2010 ençà
Tram. 314-09470/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària del 2013 en recerca i innovació a 
les universitats públiques i del 2010 ençà
Tram. 314-09471/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’una empresa privada pel Departament d’Em-
presa i Ocupació per a repartir la documentació de l’Oficina 
de Gestió Empresarial al juliol del 2013
Tram. 314-09500/10
Resposta del Govern p. 35

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre per escrit sobre els continguts del programa Info K
Tram. 326-00001/10
Resposta del director de Televisió de Catalunya p. 35

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 el motiu per a demanar la documentació a un ciu-
tadà que es manifestava davant el Centre Cultural del Born, 
a Barcelona
Tram. 311-00909/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el motiu per a demanar la documentació a un 
ciutadà a qui el sotsinspector dels Mossos d’Esquadra es 
va dirigir pel seu nom davant el Centre Cultural del Born, a 
Barcelona
Tram. 311-00910/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu per a detenir i traslladar a la comissa ria dels 
Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, a Barcelona, un ciutadà 
que es manifestava davant el Centre Cultural del Born
Tram. 311-00911/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible denúncia contra un ciutadà detingut 
davant el Centre Cultural del Born, a Barcelona
Tram. 311-00912/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la detenció de ciutadans que exerceixen el dret a 
manifestar-se
Tram. 311-00913/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’arbitrarietat de la detenció d’un ciutadà que es 
manifestava davant el Centre Cultural del Born, a Barcelona
Tram. 311-00914/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que la causa de la detenció d’un ciu-

tadà que es manifestava davant el Centre Cultural del Born, 
a Barcelona, fos l’animadversió del sotsinspector dels Mos-
sos d’Esquadra envers aquest ciutadà
Tram. 311-00915/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la detenció de manifestants que demanen la di-
missió del director general de la Policia
Tram. 311-00916/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la implantació d’un impost per a les companyies 
que ofereixen el servei d’ADSL
Tram. 311-00918/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la destinació de mossos d’esquadra al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 311-00920/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les tasques conjuntes entre el Centre de Se-
guretat de la Informació de Catalunya i el Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-00921/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les gestions per a aconseguir que el Govern 
de l’Estat avanci l’edat de jubilació dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00922/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la immobilització d’un ciutadà amb el cinturó d’un 
mosso d’esquadra
Tram. 311-00923/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el fet que un mosso d’esquadra netegés una taca 
de sang del terra amb relació a un cas de mort d’un ciutadà
Tram. 311-00924/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del trasllat del mosso d’esquadra impu-
tat per haver netejat una taca de sang del terra
Tram. 311-00925/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la paralització de les investigacions de la Unitat 
d’Afers Interns sobre la mort d’un ciutadà
Tram. 311-00926/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la possibilitat que algun mosso d’esquadra de-
manés a algun veí que li ensenyés o esborrés les gravacions 
relatives a la mort d’un ciutadà
Tram. 311-00927/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la sol·licitud d’alguna mesura per a evitar l’ex-
posició als mitjans de comunicació dels mossos d’esquadra 
imputats pel cas de la mort d’un ciutadà
Tram. 311-00928/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de convocar el Consell de Seguretat de 
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Catalunya per a analitzar el cas del ciutadà mort a Barcelona 
en una actuació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00929/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions de l’alcalde de Barcelona amb re-
lació a la detenció i mort d’un ciutadà
Tram. 311-00930/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la relació dels vehicles de quatre rodes dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 311-00931/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals encara no s’han nomenat els 
membres del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 311-00932/10
Anunci p. 44

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a Alella el 2013
Tram. 314-10447/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius al Maresme el 2013
Tram. 314-10448/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra 
destinats al Maresme del 2010 ençà
Tram. 314-10449/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’extensió del programa de voluntariat per la llengua a la Ca-
talunya del Nord
Tram. 314-10450/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que col·laboren en el programa de voluntariat per la 
llengua a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10451/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
administracions que col·laboren en el programa de volunta-
riat per la llengua a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10452/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció dels productes catalans en el mercat ecològic de 
Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-10453/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció dels productes catalans en el mercat ecològic de 
Prada de Conflent
Tram. 314-10454/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració amb les administracions competents en la for-
mació professional a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10455/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria de col·laboració amb les administra-

cions competents en la formació professional a la Catalunya 
del Nord
Tram. 314-10456/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de la col·laboració amb les administracions compe-
tents en la formació professional a la Catalunya del Nord en 
la dinàmica de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-10457/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) 
amb el Syndicat Intercommnunal pour la Sauvegarde et le 
Développement du Massif des Albères
Tram. 314-10458/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a garantir la continuïtat del programa de 
prevenció d’incendis forestals a la serra de l’Albera i al cap 
de Creus
Tram. 314-10459/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a garantir l’accessibilitat a l’Hospital Transfron-
terer de la Cerdanya
Tram. 314-10460/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà (USAP)
Tram. 314-10461/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) 
amb la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà (USAP)
Tram. 314-10462/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recepció de les emissores de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10463/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu pel qual es van produir càrregues dels mossos d’es-
quadra en la protesta laboral dels treballadors de Panrico
Tram. 314-10464/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desproporció de les càrregues dels mossos d’esquadra en 
la protesta laboral dels treballadors de Panrico
Tram. 314-10465/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals hi havia unitats de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra al voltant de la fàbrica de Panrico el 14 
d’octubre de 2013
Tram. 314-10466/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals els agents de la Brigada Mòbil dels Mos-
sos d’Esquadra que van intervenir a la fàbrica de Panrico no 
anaven identificats
Tram. 314-10467/10
Formulació p. 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris dels serveis que estableix la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10468/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència, que estan cobrant o rebent una prestació 
o un servei
Tram. 314-10469/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que tenen reconeguda una prestació 
o un servei de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, i el nombre de persones que estan esperant que es 
facin efectius
Tram. 314-10470/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds presentades amb relació a la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10471/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dictàmens emesos en aplicació de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10472/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dret a prestació en aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10473/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de diverses prestacions de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10474/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de revisions d’ofici del grau de dependència que 
s’han fet als beneficiaris de les prestacions de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10475/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les revisions del grau de dependència personal del 2012 i 
el 2013
Tram. 314-10476/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
revisions del grau de dependència de persones amb grau III
Tram. 314-10477/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
revisions del grau de dependència de persones amb grau II
Tram. 314-10478/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
revisions del grau de dependència de persones amb grau I
Tram. 314-10479/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a determinar una revaloració del grau de de-
pendència
Tram. 314-10480/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les devolucions derivades de les revaloracions del 
grau de dependència
Tram. 314-10481/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa de recursos propis en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10482/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa de recursos de l’Estat en aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10483/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places residencials per a persones amb discapacitat
Tram. 314-10484/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a perso-
nes amb discapacitat
Tram. 314-10485/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retallada retroactiva en els serveis de suport a l’autonomia a 
la pròpia llar per a persones amb discapacitat
Tram. 314-10486/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per al servei de suport a l’autonomia a la prò-
pia llar per a persones amb discapacitat
Tram. 314-10487/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places del servei de llar residència per a persones amb 
discapacitat
Tram. 314-10488/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places del servei de llar residència per a persones amb su-
port intermitent
Tram. 314-10489/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places del servei de llar residència per a persones amb su-
port extens o generalitzat
Tram. 314-10490/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris del servei de suport a l’autonomia a 
la pròpia llar i de places de llar residència o de centre resi-
dencial
Tram. 314-10491/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
repartiment de mòbils amb dispositiu espia entre alts càr-
recs i personal de seguretat de la Generalitat
Tram. 314-10492/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’escola dels Plans de Sió (Segarra)
Tram. 314-10493/10
Formulació p. 60
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’explosió a la planta de Repsol Química de Tarra-
gona el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10494/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fet que la majoria d’accidents als polígons químics de Tarra-
gona es produeixin quan comença el cap de setmana
Tram. 314-10495/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els operaris que hi havia a la planta de Repsol Química de 
Tarragona quan es va produir l’explosió el 10 de novembre 
de 2013
Tram. 314-10496/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
qualificació dels operaris que hi havia a la planta de Repsol 
Química de Tarragona quan es va produir l’explosió el 10 de 
novembre de 2013
Tram. 314-10497/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
qualificació professional del responsable que hi havia a 
la planta de Repsol Química de Tarragona quan es va pro-
duir l’explosió el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10498/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes en el medi ambient de l’explosió a la planta de Rep-
sol Química de Tarragona el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10499/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que va tardar Repsol Química a avisar el cen tre 
d’emergències després de l’explosió del 10 de novem-
bre de 2013
Tram. 314-10500/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
compareixences davant la premsa per a donar explicacions 
sobre l’explosió a la planta de Repsol Química de Tarragona 
del 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10501/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes amb relació a la situació de la Federa-
ció Catalana d’Handbol
Tram. 314-10502/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tarifes i el deute del Centre de Tele comunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació
Tram. 314-10503/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
relacions i les tasques conjuntes entre el Centre de Segure-
tat de la Informació de Catalunya i els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10504/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cas del ciutadà mort a Barcelona el 6 d’octubre de 2013 en 
una actuació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10505/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la renúncia del gerent de Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut, de Tarragona
Tram. 314-10506/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació a Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut i l’Institut Català de la Salut al Camp de 
Tarragona
Tram. 314-10507/10
Formulació p. 65

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el pressupost assignat al Departament de la 
Presidència per al 2014 i l’afectació que pot tenir en els mit-
jans de comunicació públics
Tram. 313-00011/10
Anunci p. 65

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la funció del canal 3/24
Tram. 313-00012/10
Anunci p. 66

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació del llibre d’estil
Tram. 313-00013/10
Anunci p. 66

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les conseqüències de l’aporta-
ció pressupostària a la Corporació prevista per al 2014
Tram. 322-00117/10
Anunci p. 66

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’externalització del departa-
ment comercial de TV3
Tram. 322-00118/10
Anunci p. 67

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment dels criteris de 
pluralisme polític a la ràdio i la televisió públiques
Tram. 322-00119/10
Anunci p. 67

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés d’externalització de la 
tasca comercial de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00120/10
Anunci p. 67

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la programació prevista amb re-
lació a la commemoració del tricentenari del 1714
Tram. 322-00121/10
Anunci p. 68

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre els criteris per a tractar els te-
mes de corrupció
Tram. 322-00122/10
Anunci p. 68

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els projectes finançats per La Ma-
rató del 2012 i sobre la preparació de La Marató del 2013
Tram. 322-00123/10
Anunci p. 68

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la contractació d’un servei de 
comercialització d’espais publicitaris de Televisió de Cata-
lunya
Tram. 322-00124/10
Anunci p. 69

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els processos de negociació 
amb els sindicats de Catalunya Ràdio i Televisió de Cata-
lunya
Tram. 322-00125/10
Anunci p. 69

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de negociació dels con-
venis col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00126/10
Anunci p. 70

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els recursos destinats al sector 
audiovisual privat
Tram. 322-00127/10
Anunci p. 70

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre el procés de constitució de la 
Corporació en empresa única de mitjans
Tram. 322-00128/10
Anunci p. 70

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la política retributiva i els plans 
d’externalització de la Corporació
Tram. 322-00129/10
Anunci p. 71

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els programes, les es-
tratègies i els plans per a la divulgació científica i tècnica 
entre els infants i els joves
Tram. 323-00040/10
Anunci p. 71

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la tercera onada del 2013 de 
l’Estudi general de mitjans
Tram. 323-00041/10
Anunci p. 71

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els objectius de la pro-
posta de canvis als informatius de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00042/10
Anunci p. 72

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el nou projecte d’infor-
matius
Tram. 323-00043/10
Anunci p. 72

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a res-
pondre oralment en comissió sobre els resultats de l’Es-
tudi general de mitjans corresponent a la darrera onada 
del 2013
Tram. 323-00044/10
Anunci p. 72
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mapa de llars d’infants i el desajust 
entre l’oferta i la demanda
Tram. 314-02506/10

Resposta del Govern
Reg. 47457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02506/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el mapa de llars d’infants i el desajust entre l’oferta i 
la demanda

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El Departament d’Ensenyament ha complert amb es-
creix la planificació derivada dels objectius fixats en el 
mapa de Llars d’Infants que es va crear l’any 2004, i 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya va pror-
rogar fins l’any 2012.

Barcelona, 19 de novembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-03695/10

Resposta del Govern
Reg. 47023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03695/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-03695/10 i 
314-03697/10 es responen de forma conjunta.

Pel que fa a la plantilla, cal matisar els següents 
punts:

1. L’any 2004 va haver un canvi del sistema infor-
màtic passant de ROSS a SAP. No es disposa de l’antic 
sistema i, per tant, la informació que es dóna és a partir 
del 2004.

2. De l’any 2004 al 2006 hi havia un conveni amb una 
agrupació de categories diferent a l’actual i per tant 
s’ha fet una equiparació entre el conveni antic i l’agru-
pació actual.

A partir de l’any 2007 ja es disposa de la informació 
d’acord amb l’agrupació actual de categories.

L’evolució de la plantilla i de l’activitat de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau es detallen en l’annex.

Barcelona, 15 de novembre 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 l’activitat sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-03697/10

Resposta del Govern
Reg. 47023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-03695/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària que han 
reduït l’horari d’atenció al públic des de l’1 
de juny de 2013
Tram. 314-03727/10

Resposta del Govern
Reg. 47402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03727/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres d’atenció primària que han reduït l’horari 
d’atenció al públic des de l’1 de juny de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Durant l’època estival es realitzen algunes adequacions 
a la demanda tenint en compte la demanda de l’any an-
terior, el pla per prevenir els efectes de les onades de 
ca lor sobre la salut (POCS), les vacances dels professio-
nals i les variacions de la població en zones d’estiueig. 
L’activitat d’alguns consultoris locals es redueix o es 
concentra en el CAP, o bé es garanteix l’atenció diürna 
en un centre de la mateixa àrea bàsica de salut.

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

De manera general, els criteris per fer modificacions 
horàries es basen en un nivell baix d’activitat dels cen-
tres (promig de visites en horari de 0:00h a 8:00h in-
ferior a 4) i la possibilitat de derivar els pacients a al-
tres centres propers dotats de més recursos, a més de 
comptar amb l’atenció telefònica i la gestió de l’atenció 
domiciliària.

L’evolució de les modificacions horàries en els darrers 
anys es concreta en: 

Total CAP
Modificació 

horària estiu
Tancament 
estacional

2011 425 60 24
2012 424 76 18
2013 424 61 21

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de aplicades per l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron, de Barcelona, davant 
les noves retallades del 2013
Tram. 314-07738/10

Resposta del Govern
Reg. 47405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07738/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de aplicades per l’Hospital de la Vall d’He-
bron, de Barcelona, davant les noves retallades del 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-07738/10 a 
314-07740/10 es responen de forma conjunta.

Enguany amb la pròrroga del pressupost, l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i l’Institut Català de la Salut, 
en general, han de fer front a una certa disminució dels 
ingressos pressupostaris i han de recuperar els aproxi-
madament 200 milions d’euros de pagaments pendents 
d’imputació (PPI) que es varen generar l’any 2010.

En aquest entorn, l’Hospital ha incrementat tant l’acti-
vitat quirúrgica com l’activitat de terciarisme, la qual 
cosa li permet liderar, tant en qualitat com en quan-
titat, l’atenció especialitzada a Catalunya. També es 
preveu incrementar el nombre de pacients atesos amb 
medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.

L’obertura de l’àrea quirúrgica i d’intensius de l’Hospi-
tal General resta condicionada a l’acabament de l’obra 
i posterior equipament.

Pel que fa a la disminució en l’adjudicació pel 2013, a 
la concessionària Arcasa, pels menjadors laborals, cal 
dir que:

– Arcasa deixa de tenir sota la seva competència el 
30% dels àpats.

– Arcasa deixa de tenir sota la seva responsabilitat els 
esmorzars i els ressopons de l’Hospital.

– El servei de sopar es duu a terme en un mateix cen-
tre, quan anteriorment es feia en dos.

– S’ha concentrat el servei d’àpats de dinar en caps de 
setmana, festius i agost en un menjador.

– S’ha deixat de realitzat l’activitat que es duia a terme 
al menjador de l’antiga escola d’infermeria.

– S’ha determinat la disminució de l’activitat en el men-
jador del Pavelló Docent, passant de dotze mesos a nou.
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– S’ha incidit en el calendari i horari de servei de la 
cafeteria de l’Àrea Materno Infantil, passat d’un servei 
de tot l’any matí i tarda a un de dies laborables, tam-
bé de tot l’any llevat del mes d’agost, i en torn de matí.

D’altra banda, cal dir que els salaris del personal de 
l’empresa Arcasa han estat anualment revaloritzats 
segons les disposicions del Conveni Col·lectiu d’Hote-
leria de Catalunya, havent augmentat aquests, respecte 
del 2009, en un 6,32%. Així mateix, l’empresa Arcasa 
adequa la seva plantilla a les necessitats del centre i a 
l’activitat contractada.

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de les retallades del 2013 
en l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-07739/10

Resposta del Govern
Reg. 47405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07738/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la disminució pressu-
postària en l’empresa concessionària dels 
menjadors laborals de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-07740/10

Resposta del Govern
Reg. 47405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07738/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost del 2013 del Consorci 
Hospitalari de Vic (Osona)
Tram. 314-07810/10

Resposta del Govern
Reg. 47403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07810/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost del 2013 del Consorci Hospitalari de Vic 
(Osona)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marta Rovira i Vergés

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

Al Consorci Hospitalari de Vic, com a totes les em-
preses públiques i consorcis dependents del CatSalut, 
se’ls va comunicar una assignació de recursos per a 
realitzar l’activitat contractada pel propi CatSalut i que 
incorpora una reducció de les tarifes del 4’6%, més un 
percentatge que no excedeix del 0’5% d’acord amb la 
reordenació assistencial territorial, per sota de la mit-
jana de Catalunya.

El pressupost del Consorci Hospitalari de Vic es con-
forma amb els ingressos procedents del CatSalut per 
compra de serveis, l’aportació del capital destinada a 
completar el pla director d’obres del centre, així com 
altres ingressos propis del centre.

La previsió de tancament del pressupost de 2013 és 
d’equilibri pressupostari.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de jornada a metges del 
CAP Pubilla Cases, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-07935/10

Resposta del Govern
Reg. 47404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07935/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de jornada a metges del CAP Pubilla Ca-
ses, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

En el context actual, per tal de garantir la sostenibili-
tat del sistema i la prestació de la cartera de serveis sa-
nitaris pública, seguint les indicacions de contenció pres-
supostària, és necessari vetllar per l’optimització dels 
recursos públics, tot oferint als ciutadans un servei 
de salut amb qualitat i resolució segons les seves ne-
cessitats. En aquest sentit, des de l’ICS s’han aplicat 
mesures com els plans de millora dels nivells de reso-
lució i accessibilitat territorial. Es tracta d’una mesu-
ra a aplicar mentre es mantinguin les circumstàncies i 
necessitats assistencials que la fan factible.

En l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Pubilla Cases, ges-
tionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), s’ha realitzat 
un ajustament de professionals, amb l’amortització d’una 
plaça de metge de família i l’ajustament d’un contracte 

a 25 hores setmanals. Al mateix temps, en el context del 
procés reorganitzatiu de les direccions dels EAP gestio-
nats per l’ICS en aquest municipi, el professional d’aquest 
EAP que realitzava les funcions de direcció i, per tant, 
tenia reduïda la seva pràctica assistencial, ha passat a des-
envolupar una dedicació total a les funcions assistencials, 
amb l’increment del temps destinat a l’assistència.

A més, en el context del Pla de salut de Catalunya, s’ha 
realitzat una reassignació de les funcions assistencials 
per a l’adequació al projecte d’atenció a la cronicitat. 
Les tasques d’atenció als pacients crònics complexos i 
l’atenció als pacients crònics que es troben en residèn-
cies geriàtriques que abans es realitzaven pels profes-
sionals de l’EAP ara s’acumulen a les unitats funcio-
nals d’atenció a la cronicitat.

Per últim, quan a les modificacions previstes a mig 
termini, el Departament de Salut es proposa ajustar les 
ràtios de població atesa entre els diferents EAP per ar-
ribar a una mitjana d’al voltant de 1.200 pacients per 
any i metge de família en adults i de 1.000 en població 
pediàtrica.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la matrícula en totes les etapes edu-
catives del curs 2012-2013
Tram. 314-08533/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 200)

En el BOPC 200, del 26 de novembre de 2013, en la 
pàg. 73, s’hi ha d’incloure la taula següent:

 Evolució de la matrícula segons ensenyaments i titularitats

Total
E. Infantil 

1r. Cicle 
E. Infantil 
2n. Cicle E. Primària ESO Batxi llerat CFGM CFGS

Dep. d’Ensenyament 738.894 3.721 163.775 288.658 166.424 53.193 33.900 29.223
Altres centres públics 63.281 48.586 1.524 2.983 2.942 1.340 2.529 3.377 
Total Pública 802.175 52.307 165.299 291.641 169.366 54.533 36.429 32.600 
Privat Concertat 353.742 73.245 144.960 104.046 12.270 9.279 9.942 
Privat no concertat  36.248 3.331 5.893 3.277 17.486 2.636 3.625 
Total Privada 426.235 36.245 76.576 150.853 107.323 29.756 11.915 13.567 

2010-2011 Total 1.228.410 88.552 241.875 442.494 276.689 84.289 48.344 46.167 

Dep. d’Ensenyament 764.957 3.707 168.751 297.874 171.044 54.569 37.807 31.205 
Altres centres públics 68.332 53.058 1.530 3.028 3.045 1.380 2.643 3.648 
Total Pública 833.289 56.765 170.281 300.902 174.089 55.949 40.450 34.853 
Privat Concertat 356.041 73.403 146.054 103.918 12.290 9.984 10.392 
Privat no concertat  36.480 3.292 5.931 3.265 17.401 2.656 3.935 
Total Privada 427.759 35.238 76.695 151.985 107.183 29.691 12.640 14.327 

2011-2012 Total 1.261.048 92.003 246.976 452.887 281.272 85.640 53.090 49.180 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús del castellà en la impartició de 
matèries no lingüístiques en els centres edu-
catius
Tram. 314-08949/10

Resposta del Govern
Reg. 47458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08949/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús del castellà en la impartició de matèries no lin-
güístiques en els centres educatius

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

En els ensenyaments d’educació primària els cen-
tres educatius poden emprar el castellà per impartir, 
parcialment o totalment, alguna de les matèries se-
güents: Matemàtiques, Coneixement del medi natu-
ral, social i cultural, Educació artística, Educació fí-
sica i Educació per a la ciutadania i els drets humans. 
I en els ensenyaments d’educació secundària obliga-
tòria, les matèries son les següents: Matemàtiques, 
Ciències de la naturalesa, Biologia i geologia, Física 
i química, Ciències socials, geografia i història, Edu-
cació física, Tecnologia, Educació visual i plàstica, 
Música, Educació per a la ciutadania i els drets hu-
mans i Educació eticocívica.

Annex, us trameto, la relació de centres sufragats amb 
fons púbics, i la relació de matèries no lingüístiques, 
que els centres educatius imparteixen en castellà als 
ensenyaments d’educació primària i d’educació secun-
dària obligatòria.

També us informo que els centres educatius no estan 
obligats a publicar el seu projecte lingüístic en les se-
ves pàgines web.

Barcelona, 19 de novembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de l’Escola Sant Jordi de Vilanova i la Gel-
trú (Garraf)
Tram. 314-08951/10

Resposta del Govern
Reg. 47459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08951/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució de les obres de l’Escola Sant 
Jordi de Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

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

D’acord amb l’establert a l’Acord de Govern de 20 de 
novembre de 2012, el Departament d’Ensenyament 
ha redactat l’avantprojecte executiu per l’ampliació de 
l’Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú.

El Departament d’Ensenyament ha iniciat els tràmits 
necessaris per tal que l’empresa pública Infraestruc-
tures.cat procedeixi a la licitació del concurs per la re-
dacció del projecte bàsic i executiu per l’ampliació de 

Total
E. Infantil 

1r. Cicle 
E. Infantil 
2n. Cicle E. Primària ESO Batxi llerat CFGM CFGS

Dep. d’Ensenyament 779.708 3.478 167.301 304.049 175.334 56.332 40.847 32.367 
Altres centres públics 65.102 49.587 1.559 3.003 3.152 1.433 2.660 3.708 
Total Pública 844.810 53.065 168.860 307.052 178.486 57.765 43.507 36.075 
Privat Concertat 359.744 73.670 147.570 104.118 12.744 10.437 11.205
Privat no concertat 34.811 2.944 5.962 2.857 16.868 2.360 3.820 
Total Privada 425.735 31.180 76.614 153.532 106.975 29.612 12.797 15.025 

2012-2013 Total 1.270.545 84.245 245.474 460.584 285.461 87.377 56.304 51.100
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l’Escola Sant Jordi. L’inici de l’execució de les obres 
està previst per l’any 2014.

Barcelona, 19 de novembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió del president de la Genera-
litat amb els alts càrrecs del Govern el 2 de 
setembre de 2013
Tram. 314-09204/10

Resposta del Govern
Reg. 46814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09204/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reunió del president de la Generalitat amb els alts 
càrrecs del Govern el 2 de setembre de 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
09204/10, amb la informació facilitada per l’Oficina 
del President i Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-09204/10:

El passat dia 2 de setembre el president de la Genera-
litat va mantenir, per tercer any consecutiu, la troba-
da anual amb els alts càrrecs del Govern. A la reunió, 
que, com els anys anteriors, va tenir un caràcter intern, 
hi van assistir tots els membres del Govern i els càr-
recs del Govern de directors generals en amunt i assi-
milats.

Al llarg d’aquesta trobada, a banda de reconèixer el 
treball dels càrrecs directius i de tots els treballadors 
de la Generalitat en l’actual context econòmic i pres-
supostari, el president de la Generalitat va reiterar el 
compromís del Govern en el redreçament econòmic i 
la recuperació de llocs de treball, en la preservació de 
les polítiques que configuren l’estat del benestar, en la 
necessitat d’extremar la transparència i les bones pràc-

tiques en la gestió pública i en el procés de transició 
nacional i l’exercici del dret a decidir del poble de Ca-
talunya.

Joan Vidal de Ciurana
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’homologació del Pla d’autoprotecció 
presentat per l’empresa CLH per a la instal-
lació d’emmagatzematge d’hidrocarburs de 
Tarragona
Tram. 314-09205/10

Resposta del Govern
Reg. 47445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09205/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’homologació del Pla d’autoprotecció presentat per 
l’empresa CLH per a la instal·lació d’emmagatzematge 
d’hidrocarburs de Tarragona

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Quim Arrufat Ibáñez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09205/10.

La Direcció General de Protecció Civil disposa de do-
cumentació tècnica facilitada pel Departament d’Em-
presa i l Ocupació per al coneixement dels riscos de la 
instal·lació a què fa referència la pregunta; entre d’al-
tres, l’Informe de Seguretat fet per la instal·lació i la 
seva corresponent Avaluació, realitzada seguint els 
criteris de l’esmentat departament per un dels seus òr-
gans avaluadors, la Netherlands Organisation for Ap-
plied Scientific Research, TNO (Avaluació amb data 
agost 2012, ref.TNO-060-UT-2012-01042).

L’empresa CLH va introduir a la plataforma Hermes 
per a la tramitació de Plans d’Autoprotecció la darrera 
versió del seu Pla en data 19/07/2013. Aquest document 
va ser informat favorablement en data 10/09/2013 i ho-
mologat en la sessió de la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya (CPCC) de 3 d’octubre de 2013.

Pel que fa als equips de primera intervenció (EPI) i de 
segona intervenció (ESI) esmentats a la pregunta, se-
gons l’annex III del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contin-
gut d’aquestes mesures, només seran d’obligat compli-
ment per a aquest tipus d’instal·lació a partir del gener 
de 2015.
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El Decret 374/1996, de 2 de desembre, de regulació dels 
bombers d’empresa no estableix un nombre i un nivell 
mínims de bombers d’empresa per a les instal·lacions 
que estan obligades a dotar-se’n, com és la planta de 
CLH a Tarragona. Al Departament d’Interior no li cons-
ta que s’hagin emès informes negatius a cap proposta 
de la instal·lació pel que fa a aquesta qüestió. La CPCC 
disposa, a través del Decret 82/2010, d’un marc dins la 
protecció civil que integra els bombers d’empresa com a 
equips de tercera intervenció, com a mitjans d’autopro-
tecció de les empreses, i estableix les obligacions cor-
responents a través del seu annex III, però cal recordar 
que, segons el que preveu el propi decret, l’obligació de 
comptar amb els equips establerts a aquest annex no-
més serà efectiva a partir del mes de gener de 2015.

El Govern actua d’acord amb el marc legislatiu vigent. 
No es poden avançar o imposar obligacions fora de la 
legalitat vigent.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de matriculaci-
ons en graus, doctorats i màsters universi-
taris
Tram. 314-09216/10

Resposta del Govern
Reg. 47656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09216/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de matriculacions en graus, doc-
torats i màsters universitaris

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 comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta es-
crita 314-09470/10, amb la informació següent:

La Secretaria d’Universitats i Recerca i les universitats 
públiques i privades treballen amb uns protocols de 
transmissió d’informació. En aquests moments s’estan 
gestionant les dades de matrícula facilitades per les 
universitats corresponents al curs actual (2013-2014) i 
les dades definitives del curs anterior (2012-2013).

Un cop transferides les dades amb els protocols infor-
màtics vigents, la Secretaria processa tot el conjunt 

d’informació i efectua la validació de les dades. Quan 
s’han resolt les eventuals incidències que puguin afec-
tar la integritat de la informació es posen a disposi-
ció de la comunitat universitària i es fan públiques a la 
web de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides destinades a les universi-
tats públiques i als centres de recerca en el 
pressupost prorrogat per al 2013
Tram. 314-09223/10

Resposta del Govern
Reg. 47657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09223/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les partides destinades a les universitats públiques 
i als centres de recerca en el pressupost prorrogat per 
al 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 que aquesta 
pregunta es respon en document annex.

En document annex s’indica el pressupost assignat a 
les universitats públiques de Catalunya (globalment i 
per a cada una d’elles) i a cada centre de recerca, com-
parat amb el de l’any 2012 (en xifres absolutes i en 
percentatge).

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els deutes de les universitats públi-
ques amb proveïdors i sobre els recursos de 
la Ge neralitat pendents de pagament a les 
universitats
Tram. 314-09224/10

Resposta del Govern
Reg. 47658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09224/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els deutes de les universitats públiques amb proveïdors 
i sobre els recursos de la Generalitat pendents de pa-
gament a les universitats

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:

La Generalitat ha inclòs dins el mecanisme de paga-
ment a proveïdors les factures de les universitats amb 
proveïdors, d’acord amb els requisits del mecanisme 
i amb la proposta realitzada per cada universitat. Un 
cop es materialitzi el pagament, les universitats po-
dran cancel·lar els seus deutes amb proveïdors anteri-
ors a 30 de maig de 2013.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un cens de dones que 
porten nicab o burca
Tram. 314-09236/10

Resposta del Govern
Reg. 47406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09236/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’elaboració d’un cens de dones que porten nicab 
o burca

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres, Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09236/10.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra no 
disposa de cap cens de dones que porten nicab o burca 
ni s’estan duent a terme accions per a crear-ne un.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de la reforma laboral en la 
salut laboral, per sexes
Tram. 314-09237/10

Resposta del Govern
Reg. 47416 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09237/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de la reforma laboral en la salut laboral, per 
sexes

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

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

La Reforma Laboral no conté cap clàusula que afecti 
directament la normativa vigent sobre les condicions 
de treball concretes (materials, organitzatives, etc.) 
que les persones treballadores han de desenvolupar en 
les seves tasques. Tampoc conté cap clàusula que afec-
ti directament les activitats preventives que han de dur 
a terme les empreses.

És per això, que es pot considerar que la Reforma La-
boral no hauria d’afectar directament els nivells de se-
guretat i salut de les persones treballadores.

Ara bé, tot i no afectar directament les condicions de 
treball dels llocs de treball, ni les activitats preventi-
ves que s’han de desenvolupar per part de les empre-
ses, si que pot afectar les condicions d’ocupació (tipus 
de contractació, temporalitat, etc.), no regulades per 
la normativa preventiva, de les persones treballadores 
que podrien condicionar directa o indirectament els 
aspectes de salut laboral de les persones treballadores.

Per mesurar el possible impacte, que mai seria imme-
diat a nivell col·lectiu, cal tenir en compte que el siste-
ma d’informació en salut laboral català, com el de la 
resta de països europeus pel que podem conèixer, no 
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permet quantificar aquests esforços de forma imme-
diata, precisa i concreta.

Les dades d’exposició a riscos relacionats a amb les 
condicions de treball i d’ocupació de la població treba-
lladora s’obtenen essencialment a partir de l’Enquesta 
Catalana de Condicions de Treball (ECCT) que dur a 
terme, aproximadament cada quatre anys, el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació. Les que tenim actualment 
a disposició són les relatives al 2010 (abans, per tant, de 
la reforma laboral). Caldrà esperar, doncs, a la propera 
edició d’aquesta ECCT per poder estudiar alguns dels 
aspectes relacionats amb el motiu de la pregunta.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la salut laboral i els riscos psicosocials 
de les dones
Tram. 314-09238/10

Resposta del Govern
Reg. 47417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09238/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la salut laboral i els riscos psicosocials de les dones

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

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

D’acord amb la informació recollida a partir de la II 
Enquesta catalana de condicions de treball (informa-
ció disponible a l’apartat de Seguretat i Salut Laboral 
del Departament d’Empresa i Ocupació1), l’exposició 
a factors de risc psicosocial entre les dones catalanes 
ocupades l’exposició a risc psicosocial (instrument de 
mesura PSQCAT-21 COPSOQ versió curta) es distri-
bueix de la següent manera:

– Altes exigències psicològiques: 28,6%

– Baix control sobre el treball: 29,2% (superior a l’ob-
servada entre els homes)

– Baix suport social: 21,7% (superior a l’observada en-
tre els homes)

– Baixa estima: 30,6%

1.  Molinero, E. II Enquesta Catalana de Condicions de Treball. En-
questa a treballadors [Internet]. Departament d’Empresa i Ocupació. 
Generalitat de Catalunya; 2013. Http://ves.cat/hmKq

– Alta inseguretat sobre el futur: 16,1%

– Doble presència: 54,9% (superior a l’observada entre 
els homes)

– Alta tensió (altes exigències i baix control): 9,9% 
(superior a l’observada entre els homes)

– Baixa tensió (baixes exigències i baix control): 18,6%

Pel que fa l’estat de salut relacionat amb les exposicions:

Entre les dones exposades a alta tensió, el percentatge 
de persones amb mal estat de salut mental (instrument 
de mesura GHQ-12) és del 35,2% (13,5% entre les no 
exposades). Entre els homes exposats a alta tensió, el 
percentatge de persones amb mal estat de salut mental 
és del 22,7% (8,9% entre els no exposats).

En relació a altres exposicions de l’entorn de treball que 
poden afectar la salut de les persones, cal destacar:

− Dones amb contractes temporals (17,7%) i treballa-
dores sense contracte (8,7%).

− Resta d’exposicions: percentatge de persones expo-
sades superior entre els homes.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació del Principat d’Andor-
ra a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-09240/10

Resposta del Govern
Reg. 46815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09240/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la incorporació del Principat d’Andorra a l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània

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, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 
314-09240/10 i 314-09241/10, amb la informació faci-
litada per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència
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Annex

Resposta conjunta a les Preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-09240/10 i 314-09241/10

La Generalitat de Catalunya, en la línia de l’estre-
ta cooperació establerta amb el Govern del Principat 
d’Andorra, donarà el seu màxim suport a les iniciati-
ves que aquest país desitgi emprendre en relació amb 
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions dutes a terme per 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània per a inte-
grar-hi el Principat d’Andorra
Tram. 314-09241/10

Resposta del Govern
Reg. 46815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09240/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per l’Eurore-
gió Pirineus Mediterrània per a donar conti-
nuïtat al projecte Creamed
Tram. 314-09242/10

Resposta del Govern
Reg. 46816 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09242/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per l’Euroregió Pirineus Me-
diterrània per a donar continuïtat al projecte Creamed

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, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 
314-09242/10 a 314-09244/10, ambdues incloses, amb 
la informació facilitada per la Secretaria d’Afers Exte-
riors i de la Unió Europea.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-09242/10, 314-09243/10 i 
314-09244/10:

CREAMED és un projecte dut a terme pels membres 
de l’Euroregió consistent en la creació d’una xarxa de 
vivers d’empreses. En el marc d’aquest projecte s’han 
realitzat nombroses activitats adreçades a afavorir l’in-
tercanvi i l’enfortiment de les empreses allotjades als 
diferents vivers, a fomentar les col·laboracions trans-
frontereres i el seu desenvolupament en un entorn in-
ternacional, i a donar suport al desenvolupament eco-
nòmic i a l’impuls de projectes innovadors.

El total de vivers adherits al projecte CREAMED ha es-
tat d’un total de 98, 50 a Catalunya, 19 a Llenguadoc-
Rosselló, 27 a Migdia-Pirineus i 3 a Balears. A Catalu-
nya aquest projecte l’ha liderat el departament d’Empresa 
i Ocupació.

La distribució dels vivers per comarques ha estat la se-
güent:

Alt Camp: 1, Alt Empordà: 1, Alt Penedès: 1, Anoia: 1, 
Bages: 3, Baix Camp: 3, Baix Ebre: 1, Baix Empordà: 
3, Baix Llobregat: 8, Baix Penedès: 1, Barcelonès: 3, 
Conca de Barberà: 2, Garraf: 2, Garrotxa: 1, Gironès: 
1, Les Garrigues: 1, Maresme: 1, Osona: 2, Pla d’Ur-
gell: 1, Ripollès: 1, Segrià: 2, Solsonès: 1, Tarragonès: 
1, Vallès Occidental: 6, Vallès Oriental: 2.

Un cop finalitzat el projecte CREAMED, el 30 de juny 
passat, l’Euroregió està avaluant els seus resultats i 
l’impacte.

Des del Departament d’Empresa i Ocupació, sempre i 
quan els resultats d’aquesta avaluació siguin positius, 
es considera important la continuïtat en el temps d’a-
quest projecte, a fi i efecte de consolidar les estruc-
tures creades, continuar fomentant les col·laboracions 
transfrontereres, donar suport a la innovació dels pro-
jectes i contribuir, en definitiva, a la consolidació de 
les eines de suport, tot afavorint la creació i el desen-
volupament de les empreses en un entorn internacio-
nal i donant suport al progrés econòmic.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes pel Govern 
per a donar continuïtat al projecte Creamed
Tram. 314-09243/10

Resposta del Govern
Reg. 46816 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09242/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris del projecte 
Creamed per comarques
Tram. 314-09244/10

Resposta del Govern
Reg. 46816 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09242/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vigència dels acords subscrits amb 
el Consell General dels Pirineus Orientals
Tram. 314-09245/10

Resposta del Govern
Reg. 46817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09245/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la vigència dels acords subscrits amb el Consell Gene-
ral dels Pirineus Orientals

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, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 
314-09245/10 a 314-09247/10, ambdues incloses, amb 
la informació facilitada per la Secretaria General de la 
Presidència

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-09245/10 a 314-09247/10, 
ambdues incloses:

L’acord marc entre el Consell General dels Pirineus 
Orientals i la Generalitat de Catalunya es va subscriure 
el 15 de gener de 2010 i és vigent fins el 15 de gener 2014.

Durant aquest període, s’han prioritzat les accions 
establertes en les estructures de l’Eurodistricte en el 
marc del projecte EUROCAT del Programa Operatiu 
de Cooperació Territorial Espanya, França i Andorra 
(POCTEFA).

En relació amb l’Agrupació Europea de Cooperació 
Territorial, la Generalitat de Catalunya i el Consell 
General dels Pirineus Orientals han mantingut con-
verses sobre la forma de col·laboració idònia, el lloc 
d’ubicació de la seu, o el cost del seu funcionament.

La Generalitat de Catalunya i el Consell General dels 
Pirineus Orientals han acordat una nova proposta d’es-
tatuts per a la creació de l’Agrupació Europea de Co-
operació Territorial de l’Espai Català Transfronterer. 
Hores d’ara s’està a l’espera de conèixer els canvis rea-
litzats per les institucions comunitàries en la regulació 
de les Agrupacions Europees de Cooperació Territo-
rial per a tramitar la nova proposta d’estatuts davant de 
les administracions estatals respectives.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que es duen a terme en 
el marc dels acords subscrits amb el Consell 
General dels Pirineus Orientals
Tram. 314-09246/10

Resposta del Govern
Reg. 46817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09245/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a agilitar l’esta-
bliment de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer
Tram. 314-09247/10

Resposta del Govern
Reg. 46817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09245/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a compensar l’im-
pacte negatiu del tancament de la delega-
ció de Televisió de Catalunya a Perpinyà en 
la consolidació de l’Eurodistricte de l’Espai 
Català Transfronterer
Tram. 314-09248/10

Resposta del Govern
Reg. 46818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09248/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a compensar l’impacte negatiu del 
tancament de la delegació de Televisió de Catalunya a 
Perpinyà en la consolidació de l’Eurodistricte de l’Es-
pai Català Transfronterer

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
09248/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació del Govern.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-09248/10:

Cal recordar que la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals té autonomia de gestió i, per tant, les de-
cisions sobre l’ús i l’aplicació dels seus recursos ma-
terials i professionals escau únicament als seus di-
rectius.

Igualment, el Govern ha manifestat ja en reiterades 
ocasions la seva exigència que els mitjans de la Cor-
poració tinguin una cobertura territorial òptima que 
permeti informar de tots els fets rellevants, indepen-
dentment del punt del territori en què es produeixen.

Cal dir que Televisió de Catalunya no ha tancat cap 
delegació a Perpinyà. La Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals ha adoptat un model de cobertu-
ra integral de tot el territori amb recursos propis i ha 
prescindit de les productores privades que tradicional-
ment proporcionaven aquest servei amb els arguments 
obligats d’eficiència i eficàcia. Aquesta cobertura in-
formativa també inclou la Catalunya Nord.

En tot cas, el Govern recorda que el president de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el ple 
desenvolupament de la seva autonomia de gestió, ja va 
anunciar l’obertura d’una delegació a Perpinyà i la cor-
responent dotació de personal.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions per a compensar 
l’impacte negatiu del tancament de l’Esco-
la Comte Guifré, de Perpinyà, en la conso-
lidació de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer
Tram. 314-09249/10

Resposta del Govern
Reg. 46819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09249/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions per a compensar l’impacte negatiu 
del tancament de l’Escola Comte Guifré, de Perpinyà, 
en la consolidació de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
09249/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria General de la Presidència.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència
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Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-09249/10:

La Generalitat de Catalunya manté el seu suport a fa-
vor de l’ensenyament immersiu en llengua catalana a la 
Catalunya del Nord per al curs 2013-2014, mitjançant 
un conveni amb l’entitat Amics de La Bressola, que dis-
posa d’un concert amb l’Administració francesa.

Gràcies a aquest conveni i als ajuts que rep també del 
Consell General de la Regió de l’Estat francès, s’han 
pogut assumir les peticions formatives provinents del 
tancament de l’escola Comte Guifré.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Casa de la Ge-
neralitat a Perpinyà (Rosselló) en matèria de 
promoció econòmica
Tram. 314-09250/10

Resposta del Govern
Reg. 46820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09250/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló) en matèria de promoció econòmica

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, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 
314-09250/10 a 314-09254/10, ambdues incloses, amb 
la informació facilitada per la Secretaria General de la 
Presidència.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-09250/10 a 314-09254/10, 
ambdues incloses:

La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà im-
pulsa i dóna suport a un seguit d’actuacions, com ara: 
l’oferta de cursos de català per a adults, l’organització 

d’un taller d’immersió a la llengua catalana, el progra-
ma de les Parelles Lingüístiques, l’organització dels 
exàmens de català de la Direcció General de Políti-
ca Lingüística (Nivells Bàsic, Elemental, Intermedi i 
Suficiència), el desenvolupament del programa de col-
laboració a traduccions (Festival Off de fotoperiodis-
me, ajuntaments i associacions), el desenvolupament 
del programa Descoberta de Catalunya Sud, el desen-
volupament del programa Llegir en Català, l’organit-
zació del Premi Ramon Juncosa d’Assaig i Biografia, 
l’organització del Dia Mundial de la Poesia i el des-
envolupament del programa Una hora amb... (trobades 
entre escriptors i lectors).

D’altra banda, també participa i impulsa un projecte de 
turisme sostenible amb el consorci Terra de Pas i la man-
comunitat de municipis Albera Costa Vermella, la cre-
ació d’una marca de destí turístic comú entre l’Alta 
Cerdanya, la Cerdanya i el Capcir i, finalment, l’asses-
sorament empresarial a empreses catalanes interessa-
des a instal·lar-se a la Catalunya Nord.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Casa de la Ge-
neralitat a Perpinyà (Rosselló) en matèria de 
promoció de la llengua i la cultura catalanes
Tram. 314-09251/10

Resposta del Govern
Reg. 46820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09250/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes transfronterers que re-
ben el suport de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-09252/10

Resposta del Govern
Reg. 46820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09250/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà (Rosselló) dels acords de 
coope ració entre municipis gironins i nord-
catalans
Tram. 314-09253/10

Resposta del Govern
Reg. 46820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09250/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà (Rosselló) per a complir els 
acords de cooperació entre municipis giro-
nins i nord-catalans
Tram. 314-09254/10

Resposta del Govern
Reg. 46820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09250/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls d’una agrupació europea de 
cooperació territorial per a la gestió de la 
Serra de l’Albera
Tram. 314-09255/10

Resposta del Govern
Reg. 46821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09255/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls d’una agrupació europea de cooperació terri-
torial per a la gestió de la Serra de l’Albera

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, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 
314-09255/10 a 314-09260/10, ambdues incloses, amb 

la informació facilitada per la Secretaria General de 
la Presidència

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-09255/10 a 314-09260/10, 
ambdues incloses:

El Govern de la Generalitat, mitjançant la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, col·labora en els diferents actes 
i projectes que duen a terme el Consorci Albera Viva, 
amb seu a la Jonquera, i l’associació Albera Viva, de 
dret francès, amb seu a Sureda (Rosselló).

Quant a les reunions del comitè de pilotatge de l’Euro-
districte, en el marc del projecte EUROCAT (del Pro-
grama de cooperació Transfronterera Espanya-França. 
Andorra 2007/2013) se n’han realitzat 4 i van tenir 
lloc el 18 d’abril i 13 de setembre de 2012, a Perpinyà i 
el 7 de març i 29 d’abril (Barcelona) de 2013, a Perpi-
nyà i Barcelona, respectivament.

Els principals acords assolits en aquestes reunions han 
estat:

– La definició d’una nova proposta d’estatuts per a la 
creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Ter-
ritorial, AECT.

– El compromís i realització de les activitats previstes 
en el marc del projecte EUROCAT.

La relació entre el comitè de pilotatge de l’Eurodistric-
te de l’Espai Català Transfronterer i el Secretariat de 
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània ha estat en els dos 
darrers anys de mútua col·laboració en el desenvolupa-
ment de les seves respectives activitats. Cal destacar 
la participació de representants de l’Euroregió, entre 
ells la seva Secretària general, en les jornades de l’Eu-
rodistricte (celebrades en el marc del projecte EURO-
CAT) el passat 28 de novembre de 2012 a Girona.

En relació amb el Comitè de Pilotatge de l’Eurodis-
tricte de l’Espai Català Transfronterer, informem que 
en aquest moment, la Generalitat de Catalunya i el 
Consell General dels Pirineus Orientals ja han renovat 
la proposta d’estatuts.

Hores d’ara s’està a l’espera de conèixer els canvis rea-
litzats per les institucions comunitàries en la regulació 
de les Agrupacions Europees de Cooperació Territori-
al per a tramitar la nova proposta d’estatuts davant de 
les administracions estatals respectives.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions del Comitè de 
Pilotatge de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer
Tram. 314-09256/10

Resposta del Govern
Reg. 46821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09255/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords assolits en les reunions 
del Comitè de Pilotatge de l’Eurodistricte de 
l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-09257/10

Resposta del Govern
Reg. 46821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09255/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de reunions del Comitè de 
Pilotatge de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer
Tram. 314-09258/10

Resposta del Govern
Reg. 46821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09255/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius amb relació al Comitè de 
Pilotatge de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer
Tram. 314-09259/10

Resposta del Govern
Reg. 46821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09255/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació del Comitè de Pilotatge de 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfron-
terer i el Secretariat de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània
Tram. 314-09260/10

Resposta del Govern
Reg. 46821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09255/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’increment de robato-
ris amb violència a la regió policial de Girona 
el 2013
Tram. 314-09281/10

Resposta del Govern
Reg. 47407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09281/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’increment de robatoris amb violència a 
la regió policial de Girona el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09281/10.

Les possibles causes dels robatoris amb violència a la 
Regió Policial Girona tenen relació, entre altres fac-
tors, amb l’augment de la població estacional i l’exis-
tència d’un gran nombre de segones residències, que 
fomenta la comissió d’aquesta modalitat de fets de-
lictius.

La diferència entre el nombre de robatoris amb vio-
lència comesos el primer semestre de 2013 i el ma-
teix període de l’any 2012 no suposa un increment 
notable respecte de les diferències produïdes en anys 
anteriors.

La major diferència d’aquest tipus de fets, comparades 
en el període dels darrers deu anys, va ser el produït 
entre els anys 2007 i 2008 amb un increment de 113 
robatoris amb violència.

Aquest increment coincideix, precisament, amb el 
nombre mínim d’agents de servei a la Regió  Policial 
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Girona, que es va produir l’any 2008. Des de l’any 
2009 fins el primer semestre de 2013 ha augmentat el 
nombre d’agents de servei en aquesta regió policial en 
398 efectius.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’accidents de trànsit el 2013
Tram. 314-09282/10

Resposta del Govern
Reg. 47446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09282/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’accidents de trànsit el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09282/10.

El nombre d’accidents de trànsit mortals, greus i lleus, 
dels vuit primers mesos dels darrers deu anys, és el 
següent: 

2003 2004 2005 2006 2007

Total 2.835 2.396 2.383 5.242 5.955

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 5.417 5.334 5.361 4.764 4.821 4.826

El salt d’accidents de trànsit que s’observa dels anys 
2003-2005 en endavant coincideix amb la introducció 
del nou Sistema d’Identificació d’Accidents de Trànsit 
(SIDAT) que comptabilitza a més a més dels accidents 
amb víctimes mortals i greus, tots aquells classificats 
com a lleus.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’augment de l’acciden-
talitat viària l’estiu del 2013
Tram. 314-09283/10

Resposta del Govern
Reg. 47447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09283/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’augment de l’accidentalitat viària l’estiu 
del 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09283/10.

De l’1 de gener al 31 d’agost de 2013 es va mantenir la 
tendència reductora i hi va haver un 30,1% menys de 
víctimes mortals que al 2012. Enguany s’han registrat 
100 morts a les carreteres catalanes i l’any passat, en-
tre les mateixes dates, 143.

Durant el període estiuenc del 2013, comprès entre 
el 21 de juny (pont de Sant Joan) i el 31 d’agost, es 
van registrar un total de 34 accidents mortals, amb 35 
morts. Això suposa una reducció de la mortalitat del 
8% a les carreteres catalanes respecte del 2012, tot i el 
repunt registrat al mes d’agost amb 21 víctimes mor-
tals per accidents de trànsit, 10 de les quals al pont del 
15 d’agost.

Pel que fa a les causes dels accidents d’aquest repunt 
del mes d’agost, com ja va explicar el Servei Català de 
Trànsit, la majoria dels sinistres van ser causats per 
distraccions dels conductors.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abonament de la nòmina i la paga 
extraordinària del juny del 2013 als Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-09287/10

Resposta del Govern
Reg. 47408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09287/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abonament de la nòmina i la paga extraordinària del 
juny del 2013 als Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09287/10.

La nòmina del mes de juny d’enguany incorporava, 
respecte de la paga extraordinària, la reducció retribu-
tiva establerta a l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, 
pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció 
de les despeses de personal per a l’exercici pressupos-
tari 2013, publicat al DOGC 6325, de 28/02/2013, i 
modificat per l’Acord GOV/77/2013, d’11 de juny 
(DOGC 6396, de 13/06/2013).

Amb aquesta finalitat es van fer les adaptacions neces-
sàries en l’aplicació informàtica de Nòmina; tanma-
teix, el programa informàtic no va calcular correcta-
ment la retenció de l’IRPF de 659 Mossos d’Esquadra 
que percebien aquell mes endarreriments de 2012 del 
complement de nocturnitat o d’hores extraordinàries.

L’ingrés de les quantitats es va ordenar el dia 9 de juli-
ol. L’abonament es va fer en concepte de bestretes, que 
permetia actuar amb molta rapidesa i després s’ade-
quava el percentatge d’IRPF. Prèviament es van fer les 
actuacions següents amb els agents afectats per l’er-
rada:

1) Dia 28.06.2013: Cobrament de la nòmina i publica-
ció d’una nota informativa a la Intranet dels Mossos 
d’Esquadra, comunicant la detecció de l’errada, les se-
ves característiques i les possibles solucions.

2) Dia 02.07.2013: Publicació d’una nota informativa a 
la Intranet dels Mossos d’Esquadra amb la comprova-
ció dels mossos afectats i els imports i comunicant que 
la solució adoptada era l’abonament d’una bestreta per 
l’import deduït erròniament. Atesa la naturalesa de la 
bestreta, es demanava als 659 mossos afectats que si 
no volien percebre la bestreta ho manifestessin abans 
del dia 04.07.2013, inclòs.

3) Dia 08.07.2013: Publicació d’una nota informativa 
a la Intranet dels Mossos d’Esquadra comunicant que 
l’endemà, dia 09.07.2013, s’ordenaria l’ingrés dels im-
ports deduïts erròniament.

4) Dia 09.07.2013: Ordenació del pagament de les bes-
tretes.

Una vegada detectat el problema es va posar en conei-
xement de l’empresa externa responsable de l’aplicació 
informàtica de Nòmina, que el va acotar i va aplicar 
els ajusts necessaris al programa informàtic.

La reparació es va fer immediatament i no consten danys 
que hagin originat cap reclamació dels mossos afectats.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les revisions mèdiques dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-09288/10

Resposta del Govern
Reg. 47409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09288/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les revisions mèdiques dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09288/10.

Durant aquest any en el cos de Mossos d’Esquadra 
s’han realitzat exàmens de salut obligatoris al personal 
que desenvolupa activitats subaquàtiques, amb un to-
tal de 13 persones visitades.

Pel que fa a les revisions voluntàries, en data 1 d’octu-
bre es va iniciar l’oferta i la realització d’exàmens de 
salut corresponents a l’any 2013 per a tot el personal 
del Departament d’Interior, és a dir, cossos operatius 
(Cos de Mossos d’Esquadra i Cos de Bombers), perso-
nal d’administració, tècnic i personal laboral.

Aquesta actuació està assumida, parcialment, per les 
dues unitats bàsiques de salut del servei de prevenció 
propi del Departament d’Interior de Lleida i de Barce-
lona i, a la resta del territori, per un servei de preven-
ció aliè, concertat i acreditat.
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La gestió interna d’aquesta activitat mèdica desenvo-
lupada pel personal propi no es comptabilitza, a hores 
d’ara, com a despesa econòmica. Els canvis organitza-
tius i de gestió en la realització dels exàmens de salut 
han passat d’un format de servei de prevenció propi a 
un sistema compartit entre el servei de prevenció propi 
i entitats mèdiques alienes contractades.

El cost econòmic des de l’any 2010, és el següent: 

Any Despesa econòmica

2010 113.141,31 €
2011 18.304,68 €
2012 159.102,25 €
2013 178.526,57 €

L’any 2011 l’oferta dels exàmens de salut es va donar a 
finals d’any i es van perllongar durant el 2012, impu-
tant, d’aquesta manera, la despesa econòmica dins de 
cada any natural, fet que explica la diferència econò-
mica observada.

Barcelona, 19 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la campanya de prevenció d’incendis 
de l’estiu del 2013
Tram. 314-09289/10

Resposta del Govern
Reg. 47410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09289/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09289/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i en relació amb la pre-
gunta parlamentària 314-09289/10, ens remetem a les 
explicacions donades en seu parlamentària, a la sessió 
de la Comissió d’Interior de 17 d’octubre de 2013.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució i la liquidació del pressu-
post destinat a la campanya de prevenció 
d’incendis de l’estiu del 2013
Tram. 314-09290/10

Resposta del Govern
Reg. 47411 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09290/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució i la liquidació del pressupost destinat a la 
campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09290/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i en relació amb la pre-
gunta parlamentària 314-09290/10, ens remetem a les 
explicacions donades en seu parlamentària, a la sessió 
de la Comissió d’Interior de 17 d’octubre de 2013.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures, els recursos humans i els 
mitjans materials previstos per a la campa-
nya de prevenció d’incendis del 2014
Tram. 314-09291/10

Resposta del Govern
Reg. 47448 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09291/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures, els recursos humans i els mitjans materi-
als previstos per a la campanya de prevenció d’incen-
dis del 2014

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 314-09291/10.
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Actualment no hi ha pressupostos aprovats per a 
l’any 2014.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la construcció de l’Escola 
Mediterrània, de Barcelona
Tram. 314-09292/10

Resposta del Govern
Reg. 47460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09292/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la construcció de l’Escola Mediterrània, de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

D’acord amb l’establert en el Conveni de col·laboració 
signat entre l’administració de la Generalitat de Ca-
talunya mitjançant el Departament d’Ensenyament, i 
l’Ajuntament de Barcelona, el 14 de desembre de 2012, 
l’import per l’execució i posterior direcció de les obres 
de nova construcció de l’Escola Mediterrània, era de 
4.657.566,66 euros.

L’import de licitació del concurs per l’execució i poste-
rior direcció de les obres de nova construcció de l’Esco-
la Mediterrània va ser de 4.372.809 euros. I el cost final 
de la inversió va ser de 4.134.095 euros.

Barcelona, 19 de novembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de recursos presentats a 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contrac-
tuals de Catalunya
Tram. 314-09293/10

Resposta del Govern
Reg. 46822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09293/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de recursos presentats a l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractuals de Catalunya

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, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 
314-09293/10 a 314-09298/10, ambdues incloses, amb 
la informació facilitada per l’Oficina de Supervisió i 
Avaluació de la Contractació Pública.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-09293/10 a 314-09298/10, 
ambdues incloses:

L’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de 
Catalunya ha rebut, des de la seva creació, una mitjana 
d’uns 18 recursos mensuals, els quals han generat les 
corresponents resolucions, algunes de les quals donen 
resposta acumulativament a diversos recursos interpo-
sats respecte a un mateix expedient de contractació. 
A la pàgina web de l’Òrgan pot ser consultada la me-
mòria 2012, que conté informació detallada de la seva 
activitat, i també pot ser consultat el text de les reso-
lucions emeses.

La transformació de l’Òrgan en Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribu-
nal) establerta pel Decret 221/2013, de 3 de setembre, 
d’acord amb les previsions contingudes a la Disposició 
addicional quarta de la Llei del Parlament de Catalu-
nya 7/2011, de 27 de juliol, té com a objectius princi-
pals garantir la màxima celeritat en la resolució dels 
recursos presentats, donar una resposta adequada a 
l’evolució del volum d’aquests i incorporar a aquesta 
instància administrativa un vocal procedent de l’Ad-
ministració local, atès el nombre dels recursos refe-
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rents a expedients de contractació d’ajuntaments i d’al-
tres entitats locals.

Les despeses de funcionament de l’Òrgan s’imputen a 
les següents partides pressupostàries:

D/120000100/1211, D/121000100/1211, 
D/200000200/1210, D/210000100/1210, 
D/221000100/1210, D/227000100/1210, 
D/202000200/1210, D/220000100/1210,  
D/227000200/1210

Amb la transformació de l’Òrgan en Tribunal aquesta 
instància passa a tenir el caràcter pluripersonal que ja 
té a la pràctica totalitat de Comunitats Autònomes que 
l’han creat.

Pel que fa al personal administratiu, el Tribunal comp-
tarà amb la mateixa dotació de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya: dos adminis-
tratius i un auxiliar administratiu.

Teresa M. Pitarch i Albós
Directora
Barcelona, 14 de novembre de 2013

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de resolucions dictades per 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contrac-
tuals de Catalunya
Tram. 314-09294/10

Resposta del Govern
Reg. 46822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09293/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal administratiu al 
servei de l’Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals de Catalunya
Tram. 314-09295/10

Resposta del Govern
Reg. 46822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09293/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment del personal administratiu i 
auxiliar al servei de l’Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya arran 
de l’increment del nombre de vocals
Tram. 314-09296/10

Resposta del Govern
Reg. 46822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09293/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost global del funcionament de 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contrac-
tuals de Catalunya
Tram. 314-09297/10

Resposta del Govern
Reg. 46822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09293/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost generat per l’increment del 
nombre de vocals de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya
Tram. 314-09298/10

Resposta del Govern
Reg. 46822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09293/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’inversions als centres 
educatius del Ripollès
Tram. 314-09299/10

Resposta del Govern
Reg. 47461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09299/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’inversions als centres educatius del Ripollès
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Grup Parlamentari: GP SOC

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

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

En aquests moments el projecte executiu per la cons-
trucció de l’Escola Pirineu de Campdevànol, i el pro-
jecte executiu per la construcció de la primera fase de 
l’Institut escola de Sant Joan de les Abadesses es tro-
ben en fase de redacció per part de les empreses adju-
dicatàries.

El Departament d’Ensenyament té previst l’inici de 
l’execució de les obres de l’Escola Pirineu de Camp-
devànol l’any 2014.

L’inici de l’execució de les obres de l’Institut escola de 
Sant Joan de les Abadesses, es fixarà un cop hagi fina-
litzat la redacció del projecte executiu.

Barcelona, 19 de novembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’inici de la segona fase de les 
obres de l’Escola Cau de la Guineu, de Cor-
bera de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-09300/10

Resposta del Govern
Reg. 47462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09300/10 i 314-09347/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data d’inici de la segona fase de les obres de l’Esco-
la Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (Baix 
Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva 
Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries 314-09300/10 i 314-09347/10, 
i s’informa del següent:

El curs escolar 2013/2014 el municipi de Corbera de 
Llobregat disposa de 7 grups de primer curs d’educa-
ció infantil de segon cicle, segons les projeccions de-
mogràfiques del municipi, la demanada de places pel 
primer curs d’educació infantil de segon cicle, el curs 
2014/2015, serà de 6 grups. En conseqüència, les obres 

de construcció de la segona fase per l’ampliació de 
l’Escola Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat es 
duran a terme quan les necessitats d’escolarització del 
municipi siguin insuficients.

Barcelona, 19 de novembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans que va emprar el Departa-
ment d’Interior en l’extinció de l’incendi del 
juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llo-
bregat i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09302/10

Resposta del Govern
Reg. 47449 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09302/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mitjans que va emprar el Departament d’Interior 
en l’extinció de l’incendi del juliol del 2013 a Vallira-
na, 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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09302/10.

Els mitjans humans de la Direcció General de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments que van prestar 
servei en l’incendi que fa afectar Vallirana, Torrelles 
de Llobregat i Cervelló el mes de juliol de 2013 van 
ser els següents: 

Recursos humans 1.060

Pel que fa als mitjans tècnics, van prestar servei els 
següents: 

Nombre

Mitjans aeris 14
Mitjans terrestres 178

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior



3 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 207

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els parcs de bombers que van parti-
cipar en l’extinció de l’incendi del juliol del 
2013 a Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cer-
velló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09303/10

Resposta del Govern
Reg. 47412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09303/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els parcs de bombers que van participar en l’extinció 
de 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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09303/10.

Gairebé tots els parcs de bombers de Catalunya van apor-
tar efectius, en un moment o altre, a les tasques d’extinció de 
l’incendi que va afectar els municipis de Vallirana, Torre-
lles de Llobregat i Cervelló el passat mes de juliol de 2013.

Barcelona, 19 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol de comunicació entre el De-
partament d’Interior i els ajuntaments de Va-
llirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix 
Llobregat) durant l’incendi del juliol del 2013
Tram. 314-09305/10

Resposta del Govern
Reg. 47450 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09305/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el protocol de comunicació entre el Departament 
d’Interior i els ajuntaments de Vallirana, Torrelles de 
Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat) durant l’incendi 
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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09305/10.

Per donar resposta a l’emergència derivada de l’incendi 
que fa afectar Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cer-
velló el mes de juliol de 2013 es va activar el Centre 
de Comandament de Bombers (CCB), amb presència, 
entre d’altres, del conseller d’Interior i del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

A aquest centre de comandament varen acudir els re-
presentants dels ajuntaments de Torrelles de Llobregat 
i de Vallirana, als quals s’informà en tot moment de la 
situació.

En el CCB també es va comptar amb la presència d’un 
periodista, com a mínim, de l’Àrea de Comunicació de 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments, per tal d’atendre els mitjans de comuni-
cació i gestionar la difusió de la informació a la pobla-
ció afectada pels incendis.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la superfície afectada per l’incendi del 
juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles de Llo-
bregat i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09308/10

Resposta del Govern
Reg. 47426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09308/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superfície afectada per l’incendi del juliol del 2013 a Va-
llirana, 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:

Els municipis de Vallirana, Torrelles de Llobregat i 
Cervelló van patir una afectació de 60,31 hectàrees, 
12,05 hectàrees i 6,64 hectàrees respectivament.

Barcelona, 18 de novembre 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 el balanç dels danys produïts per l’in-
cendi del juliol del 2013 a Vallirana, Torrelles 
de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-09309/10

Resposta del Govern
Reg. 47413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09309/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el balanç dels danys produïts per 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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09309/10.

Els danys produïts en propietats urbanes afectades per 
l’incendi de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cerve-
lló del mes de juliol de 2013, concretament en la Urba-
nització la Selva Negra del municipi de Vallirana, ate-
nent a la informació de què es disposa, es consideren 
menors o lleus atès que no va haver-hi cap casa afecta-
da de gravetat. En general, els danys es varen produir 
en les tanques perimetrals, vegetació pròpia de les zo-
nes de jardí, alguns tancaments de les cases, elements 
de mobiliari de jardineria, etc.

Pel que fa a les hectàrees forestals, la informació s’es-
pecifica en la resposta a la pregunta escrita amb núme-
ro de tramitació 314-09308/10.

Barcelona, 15 de novembre de2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com va afectar en l’extin-
ció de l’incendi del juliol del 2013 de Valli-
rana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix 
Llobregat) la proximitat de les zones urba-
nitzades
Tram. 314-09312/10

Resposta del Govern
Reg. 47414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09312/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la manera com va afectar en l’extinció de l’incendi del 
juliol del 2013 de Vallirana, Torrelles de Llobregat i 
Cervelló (Baix Llobregat) la proximitat de les zones 
urbanitzades

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, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09312/10.

Els incendis en interfase urbana, pel fet de tractar-se 
d’incendis forestals que afecten a zones urbanitzades, 
són el tipus d’incendi que més dificultats plantegen al 
sistema d’extinció. Més que extingir l’incendi forestal, 
es tracta de gestionar una emergència complexa.

La presència de persones obliga als bombers a priorit-
zar la seva protecció abans que limitar la propagació 
de l’incendi per zona forestal. Un cop assegurat el pri-
mer objectiu (protecció de persones i bens) es passa a 
un segon objectiu, no per això menys important, que 
és el de limitar fins a extingir la propagació de l’incen-
di forestal.

La presència de persones en situació de risc, d’edifi-
cacions i de propietats vulnerables a la proximitat de 
l’incendi interfereixen en els objectius estrictes d’ex-
tinció de l’incendi, fent que la prioritat sigui la defensa 
de les persones i dels béns.

En l’incendi de Vallirana l’estratègia d’intervenció fou 
la de destinar la major part dels recursos d’extinció 
desplaçats a la zona de l’incendi a garantir la seguretat 
dels residents de la urbanització i les seves propietats 
i, només a partir del moment que aquesta seguretat fou 
efectivament garantida, es van començar a emplaçar 
recursos en el perímetre de l’incendi per procedir a la 
seva extinció.

L’experiència demostra que, en situacions d’incendi en 
interfase urbana, la capacitat de protecció o defensa de 
la població serà més efectiva com més eficients i ade-
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quades siguin les mesures de prevenció d’incendis fo-
restals executades o realitzades en les urbanitzacions 
residencials exposades al risc d’incendi forestal.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat dels vehicles emprats en 
l’extinció de l’incendi del juliol del 2013 de 
Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-09314/10

Resposta del Govern
Reg. 47415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09314/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’antiguitat dels vehicles emprats en l’extinció de 
l’incendi del juliol del 2013 de 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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-09314/10.

La mitjana d’antiguitat dels vehicles que van interve-
nir en l’incendi de vegetació que afectà als municipis 
de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló el pas-
sat mes de juliol, calculada a partir de la data de matri-
culació, és de 8 anys aproximadament.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 281/X, 
sobre el soterrament de les vies del tren a 
Sant Feliu de Llobregat
Tram. 314-09315/10

Resposta del Govern
Reg. 47511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09315/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la Resolució 281/X, sobre el soterra-
ment de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat no s’ha reunit 
des de l’aprovació de la Resolució 282/X. La darrera 
reunió d’aquesta Comissió es va celebrar el 19 de ju-
liol de 2011.

Tampoc hi ha data aproximada de convocatòria, tot i 
que el president de la representació de la Generalitat 
a la Comissió va sol·licitar la convocatòria de la Co-
missió mitjançant carta adreçada, el 19 de setembre, a 
la presidenta de la representació de l’Estat, sense que 
s’hagi rebut resposta formal. Tanmateix, en els darrers 
dies, representants del Govern de l’Estat han manifes-
tat públicament la disposició a celebrar una reunió de 
la Comissió Bilateral, sempre que la representació de la 
Generalitat estigui d’acord amb els continguts a trac-
tar malgrat que encara no han estat comunicats a la 
Generalitat.

La representació de la Generalitat a la Comissió Bi-
lateral actualitza permanentment els continguts que 
s’ha d’incloure en l’ordre del dia de la propera reunió 
de la Comissió Bilateral, en col·laboració amb els de-
partaments afectats i especialment en aquells on hi ha 
un mandat del Parlament. Per tant, la representació de 
la Generalitat a la Comissió Bilateral, d’acord amb el 
departament competent, proposarà la inclusió de les 
actuacions esmentades, com a punt de l’ordre del dia, 
dins el capítol relatiu a les prioritats en matèria d’in-
fraestructures, de la propera sessió que pugui celebrar.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat



3 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 207

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 147/X, 
sobre la construcció i la posada en marxa 
de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 314-09347/10

Resposta del Govern
Reg. 47462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09300/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 47512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09366/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el manteniment del termini que fixa la Resolució 
281/X, sobre el soterrament de les vies del tren a Sant 
Feliu de Llobregat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-09366/10 i 314-09367/10 amb les següents consi-
deracions:

El text de la resolució 281/X no estableix cap termini, 
en tot cas es donarà compliment a la resolució d’acord 
amb allò establert reglamentàriament.

D’altra banda, el Govern segueix treballant tant amb 
Ministeri de Foment com amb l’Ajuntament en els ter-
mes que indica la resolució.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 47512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09366/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 47037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09432/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la destinació de diners del Consorci del Teatre Fortuny 
a l’escola de circ de Reus

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ignasi Elena Garcia

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

El 12 d’abril de 2013, la Comissió Gestora del Consor-
ci del Teatre Fortuny de Reus va donar la conformitat 
a la separació voluntària de la Generalitat de Catalu-
nya del Consorci esmentat. Decisió que va ser ratifi-
cada per Acord de Govern de 5 de novembre de 2013 
(DOGC núm. 6496, de 7 de novembre de 2013). Per 
tant, correspon a les administracions integrants d’a-
quest Consorci donar les dades de les possibles apor-
tacions a la nova escola de circ de Reus que s’esmenta 
a la pregunta.

Per altra banda, precisar que, mentre el Departament 
de Cultura va formar part del Consorci del Teatre For-
tuny de Reus, no consta que aquest Consorci hagi fet 
aportacions destinades a l’equipament esmentat.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la matrícula definitiva a les universi-
tats en data del 20 de setembre de 2013 i del 
2010 ençà
Tram. 314-09470/10

Resposta del Govern
Reg. 47656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09216/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 47659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09471/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària del 2013 en recerca i inno-
vació a les universitats públiques i del 2010 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 que aquesta 
pregunta es respon en document annex.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’una empresa priva-
da pel Departament d’Empresa i Ocupació 
per a repartir la documentació de l’Oficina 
de Gestió Empresarial al juliol del 2013
Tram. 314-09500/10

Resposta del Govern
Reg. 47418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09500/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la contractació d’una empresa privada pel Depar-
tament d’Empresa i Ocupació per a repartir la docu-
mentació de l’Oficina de Gestió Empresarial al juliol 
del 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

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

El Departament d’Empresa i Ocupació va adjudicar, en 
data 18 de gener de 2013, a l’empresa ARA VINC, SL, 
mitjançant procediment obert, un contracte per a la 
prestació de serveis de missatgeria, paqueteria i valisa 
entre les seus del departament i qualsevol altre depar-
tament de la Generalitat de Catalunya, organisme ofi-
cial o particular de Catalunya durant l’any 2013 per un 
import de 74.380,17 euros, més IVA. Aquest contracte 
inclou el repartiment de la documentació generada per 
l’Oficina de Gestió Empresarial, per la qual cosa no 
s’ha formalitzat cap nou contracte ni subcontractació.

L’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contracta-
ció Pública, amb l’objectiu d’impulsar la transparèn-
cia en la contractació pública, publica en la seva web 
quinzenalment totes les adjudicacions de contractes 
públics realitzades pels Departaments de la Genera-
litat de Catalunya i per les entitats del seu sector pú-
blic que s’han publicat a la Plataforma de Contractació 
Pública, mitjançant documents estructurats (en forma 
excel), entenedors per a qualsevol persona interessada, 
que recullen l’òrgan de contractació segons classifica-
ció orgànica, la data d’adjudicació, la descripció del 
contracte i del seu objecte, el procediment d’adjudica-
ció utilitzat, el valor estimat del contracte i la durada 
d’aquest. Es poden consultar les dades de les adjudica-
cions efectuades a l’empresa ARA VINC, SL a l’adre-
ça següent: http://www.gencat.cat/presidencia/osacp

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

http://www.gencat.cat/presidencia/osacp
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre per escrit sobre els contin-
guts del programa Info K
Tram. 326-00001/10

Resposta del director de Televisió de Catalunya
Reg. 47303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so-
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, 
en resposta a la pregunta escrita núm. 326-00001/10 
presentada per la diputada Núria Parlón Gil, del Grup 
Parlamentari Socialista, sobre: 

– Quin és el càrrec directiu i quin és el responsable 
dins l’organigrama dels serveis informatius encarre-
gats de vetllar pels continguts emesos habitualment en 
l’informatiu lnfo K? 

– Quin procediment de selecció, producció i edició de 
notícies segueix una peça informativa que ha de ser 
emesa a l’lnfo K?

– Es fa un tractament diferenciat de les peces amb 
possible contingut polític / ideològic?

– En quin moment es va prendre la decisió de preparar 
una peça informativa sobre la presència d’infants a la 
Via Catalana del proppassat 11 de setembre en aquest 
informatiu? 

– Quines directrius es van donar als redactors respecte 
de l’enfoc i el tractament de la peça? 

– Quin mecanisme existeix per tractar i resoldre els 
dubtes d’adequació dels continguts emesos respecte 
de les diferents normatives en vigor de protecció dels 
drets dels infants? Es va activar aquest mecanisme en 
el cas que ens ocupa?

Resposta

L’Info K és un programa informatiu que depèn de la 
Direcció d’Informatius de Televisió de Catalunya. 
Està adreçat als infants i prioritza les notícies que els 
afecten o impliquen directament. Cada dia tracta du-
es o tres notícies d’actualitat i no descarta mai cap 
tema, especialment aquells en els quals hi ha nens 
implicats, independentment del seu rerefons polític. 
L’Info K, com a programa informatiu, no canvia el 

seu criteri editorial en funció de les notícies que hagi 
de tractar.

En més d’un any de debats sobre la independència, i 
de ressò d’aquest debat en els mitjans de comunicació, 
l’Info K només n’ha parlat en dues ocasions: les Diades 
del 2012 i del 2013, perquè s’ha considerat que, en els 
dos casos, s’ha sobrepassat l’àmbit polític pel nombre 
de gent implicada, entre els quals hi havia molts nens.

Quan es va poder valorar que la participació a la Via 
Catalana seria molt alta, i que era una manifestació 
pacífica i festiva, es va decidir incloure-la a l’escaleta 
del programa del 12 de setembre.

Tot i la importància de l’esdeveniment, aquesta notícia 
es va situar en tercer lloc a l’escaleta, després de l’inici 
de curs i de les estrenes del canal Super3, mentre que 
a la resta d’informatius, tant estatals com catalans, en 
va ser la primera notícia. Del total de dotze minuts que 
dura l’informatiu, a la Via Catalana se’n van dedicar 
dos i mig.

Les directrius per al tractament de la notícia van ser 
fer-ne un reportatge purament descriptiu, d’ambient. 
Es tractava d’explicar que milers de persones havien 
sortit al carrer, i que molts eren nens; i per què. Al 
final, es recollien les impressions i opinions d’alguns 
nens participants.

Els encarregats de recollir les declaracions van ser un 
equip dels serveis informatius de Televisió de Cata-
lunya, professionals amb molts anys d’experiència. 
Les preguntes van ser: «Per què has vingut?», «Què et 
sembla?», «Saps per què el moment clau de la cadena 
és a les 17.14?». Es va preguntar a nens que tenien en-
tre 12 i 14 anys, la franja alta del target del programa, 
que normalment parla amb els de 9 i 10 anys, i van que-
dar fora de l’edició final de la notícia aquelles declara-
cions que podrien ser ofensives.

Un dels trets diferencials del programa Info K és, pre-
cisament, incloure les declaracions dels nens que par-
ticipen en els esdeveniments que s’expliquen. Així 
tracta de garantir el dret dels nens a expressar-se, un 
dret fonamental recollit a la Declaració dels Drets dels 
Infants, i a opinar lliurement sobre tots els temes d’ac-
tualitat, també els que tenen a veure amb política.

A l’Info K sempre es demana el permís dels pares o 
tutors. Els pares de tots els nens van donar el seu con-
sentiment perquè se’ls entrevistés aquell dia i estaven 
presents en el moment de fer-los l’entrevista. A més, 
totes les famílies implicades van quedar satisfetes 
amb el reportatge.

Televisió de Catalunya entén que aquesta és una mane-
ra de promoure que els nens s’interessin pel món que 
els envolta, sigui quin sigui el tema, i sempre tractats 
amb la màxima responsabilitat i respecte als drets dels 
infants. Així es va fer també a l’edició de l’Info K del 
14 d’octubre, amb un vídeo sobre el 12 d’octubre.
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El control sobre l’adequació dels continguts adreçats a 
infants i joves, com és el cas de l’Info K, és recollit al 
Llibre d’Estil de la CCMA, que expressa, en els seus 
principis per als espais infantils i juvenils, la voluntat 
«d’estimular el sentit crític i la descoberta de coneixe-
ments enriquidors, fomentar els valors de la convivèn-
cia, el compromís social i la diversitat, contribuir al 
benestar i al desenvolupament personal d’infants i jo-
ves i ajudar a formar ciutadans responsables i consci-
ents». El Llibre d’Estil també estableix que el criteri 
d’interès informatiu ha de guiar la informació dirigida 
als menors.

Televisió de Catalunya considera que no s’ha lesionat 
cap dret dels infants ni s’ha emès cap contingut que 
pogués fer-ho i vol destacar que I’Info K ha estat guar-
donat per l’Unicef amb el premi «Cambiemos el mun-
do con los niños y niñas» perquè és l’únic espai tele-
visiu on els nens poden opinar sobre l’actualitat. Per 
aquesta mateixa raó, Unicef continua donant suport a 
la tasca del programa i veu de bon ull que els nens par-
ticipin i opinin sobre esdeveniments que es produei-
xen en el seu entorn.

Eugeni Sallent i Garriga
Barcelona, 28 de novembre de 2013

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el motiu per a demanar 
la documentació a un ciutadà que es mani-
festava davant el Centre Cultural del Born, a 
Barcelona
Tram. 311-00909/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46356 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

El dia 8 de novembre un grup de ciutadans es van reu-
nir a la porta del Centre Cultural del Mercat del Born 
per manifestar la seva protesta per la concessió d’un 
premi al Director General de Policia, Manel Prat. La 
protesta fou en tot moment pacifica, tal com pot veu-
re’s en els vídeos fet pels mitjans de comunicació que 
cobrien l’acte de lliurament del premi concedit per la 
Confederació de Comerç de Catalunya.

– Per quin motiu a una de les persones que participa-
ven en l’acte se li va requerir la documentació?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el motiu per a demanar la 
documentació a un ciutadà a qui el sotsins-
pector dels Mossos d’Esquadra es va diri-
gir pel seu nom davant el Centre Cultural del 
Born, a Barcelona
Tram. 311-00910/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46357 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

El dia 8 de novembre un grup de ciutadans es van reu-
nir a la porta del Centre Cultural del Mercat del Born 
per manifestar la seva protesta per la concessió d’un 
premi al Director General de Policia, Manel Prat. La 
protesta fou en tot moment pacifica, tal com pot veu-
re’s en els vídeos fet pels mitjans de comunicació que 
cobrien l’acte de lliurament del premi concedit per la 
Confederació de Comerç de Catalunya.

– Per què se li demana la documentació si el sotsins-
pector dels Mossos d’Esquadra, Jordi Arasa, va diri-
gir-se a ell pel seu nom?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu per a detenir i tras-
lladar a la comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra de Ciutat Vella, a Barcelona, un ciutadà 
que es manifestava davant el Centre Cultural 
del Born
Tram. 311-00911/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46358 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

El dia 8 de novembre un grup de ciutadans es van reu-
nir a la porta del Centre Cultural del Mercat del Born 
per manifestar la seva protesta per la concessió d’un 
premi al Director General de Policia, Manel Prat. La 
protesta fou en tot moment pacifica, tal com pot veu-
re’s en els vídeos fet pels mitjans de comunicació que 
cobrien l’acte de lliurament del premi concedit per la 
Confederació de Comerç de Catalunya.

– Per quin motiu fou detingut i transportat a la comis-
saria de Ciutat Vella?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possible denúncia contra 
un ciutadà detingut davant el Centre Cultural 
del Born, a Barcelona
Tram. 311-00912/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46359 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

El dia 8 de novembre un grup de ciutadans es van reu-
nir a la porta del Centre Cultural del Mercat del Born 
per manifestar la seva protesta per la concessió d’un 
premi al Director General de Policia, Manel Prat. La 
protesta fou en tot moment pacifica, tal com pot veu-
re’s en els vídeos fet pels mitjans de comunicació que 
cobrien l’acte de lliurament del premi concedit per la 
Confederació de Comerç de Catalunya.

– Ha efectuat el cos de Mossos d’Esquadra alguna de-
núncia contra la persona detinguda?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la detenció de ciutadans que 
exerceixen el dret a manifestar-se
Tram. 311-00913/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46360 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-

ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

El dia 8 de novembre un grup de ciutadans es van re-
unir a la porta del Centre Cultural del Mercat del 
Born per manifestar la seva protesta per la conces-
sió d’un premi al Director General de Policia, Manel 
Prat. La protesta fou en tot moment pacifica, tal com 
pot veure’s en els vídeos fet pels mitjans de comuni-
cació que cobrien l’acte de lliurament del premi con-
cedit per la Confederació de Comerç de Catalunya.

– Entén el Departament d’Interior que la detenció de 
ciutadans, que exerceixen el seu dret a manifestar-se 
de forma pacífica, va contra aquest dret fonamental?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’arbitrarietat de la detenció 
d’un ciutadà que es manifestava davant el 
Centre Cultural del Born, a Barcelona
Tram. 311-00914/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46361 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

El dia 8 de novembre un grup de ciutadans es van reu-
nir a la porta del Centre Cultural del Mercat del Born 
per manifestar la seva protesta per la concessió d’un 
premi al Director General de Policia, Manel Prat. La 
protesta fou en tot moment pacifica, tal com pot veu-
re’s en els vídeos fet pels mitjans de comunicació que 
cobrien l’acte de lliurament del premi concedit per la 
Confederació de Comerç de Catalunya.
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– Creu el Departament d’Interior que la detenció va 
ser arbitrària?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possibilitat que la cau-
sa de la detenció d’un ciutadà que es mani-
festava davant el Centre Cultural del Born, 
a Barcelona, fos l’animadversió del sot-
sinspector dels Mossos d’Esquadra envers 
aquest ciutadà
Tram. 311-00915/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46362 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

El dia 8 de novembre un grup de ciutadans es van reu-
nir a la porta del Centre Cultural del Mercat del Born 
per manifestar la seva protesta per la concessió d’un 
premi al Director General de Policia, Manel Prat. La 
protesta fou en tot moment pacifica, tal com pot veu-
re’s en els vídeos fet pels mitjans de comunicació que 
cobrien l’acte de lliurament del premi concedit per la 
Confederació de Comerç de Catalunya.

– Creu el Departament d’Interior que la detenció va 
poder ser fruit de l’animadversió de l’esmentat sotsins-
pector cap el detingut, conegut membre del col·lectiu 
iaioflautes?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la detenció de manifestants 
que demanen la dimissió del director gene-
ral de la Policia
Tram. 311-00916/10

Anunci
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46363 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

El dia 8 de novembre un grup de ciutadans es van reu-
nir a la porta del Centre Cultural del Mercat del Born 
per manifestar la seva protesta per la concessió d’un 
premi al Director General de Policia, Manel Prat. La 
protesta fou en tot moment pacifica, tal com pot veu-
re’s en els vídeos fet pels mitjans de comunicació que 
cobrien l’acte de lliurament del premi concedit per la 
Confederació de Comerç de Catalunya.

– Creu el Departament d’Interior que aquests tipus 
de detencions per protegir al seu Director d’una ma-
nifestació pacífica que demanava la seva dimissió, no 
pot encendre encara més el ànims dels manifestants i, 
conseqüentment, en comptes de desescalar el conflic-
te, el poden incrementar pel rebuig a la detenció d’un 
manifestant pacífic?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la implantació d’un impost 
per a les companyies que ofereixen el ser-
vei d’ADSL
Tram. 311-00918/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 47299 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 21.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a 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, 19 de noviembre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la destinació de mossos 
d’esquadra al Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya
Tram. 311-00920/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47476 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Hi ha Mossos d’esquadra destinats al CESICAT i, en 
cas afirmatiu, quants son i quines son les seves fun-
cions?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les tasques conjuntes entre 
el Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00921/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47477 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines són les tasques conjuntes que efectuen el 
CESICAT i el Cos de Mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions per a aconse-
guir que el Govern de l’Estat avanci l’edat de 
jubilació dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00922/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47478 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines gestions està efectuant el Govern de la Gene-
ralitat per aconseguir que l’Estat avanci l’edat de jubi-
lació dels mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la immobilització d’un ciuta-
dà amb el cinturó d’un mosso d’esquadra
Tram. 311-00923/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47479 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

– Considera el Govern correcte que un mosso utilitzés 
el seu cinturó per immobilitzar al senyor Benítez?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el fet que un mosso d’esqua-
dra netegés una taca de sang del terra amb 
relació a un cas de mort d’un ciutadà
Tram. 311-00924/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47480 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

– Considera el Govern correcte que un mosso netegés 
la taca de sang de terra quan aquest fet ha comportat 
que la jutgessa l’hagi imputat?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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



3 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 207

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 42

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius del trasllat del 
mosso d’esquadra imputat per haver netejat 
una taca de sang del terra
Tram. 311-00925/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47481 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

– Per quin motius el Departament d’Interior ha traslla-
dat al mosso imputat per haver netejat la taca de sang?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la paralització de les investi-
gacions de la Unitat d’Afers Interns sobre la 
mort d’un ciutadà
Tram. 311-00926/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47482 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

– Considera el Govern correcte que la Unitat d’Afers 
Interns paralitzés les seves investigacions interpretant 
que la jutgessa així ho exigia quan quinze dies des-
prés, quan el Departament li va preguntar, la mateixa 
jutgessa va aclarir al Departament d’Interior que no 
ho havia fet?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possibilitat que algun 
mosso d’esquadra demanés a algun veí que 
li ensenyés o esborrés les gravacions relati-
ves a la mort d’un ciutadà
Tram. 311-00927/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47483 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

– Li consta al Govern si algun membre del Cos de 
Mossos d’esquadra va demanar o instar a algun veí o 
veïna que ensenyés les gravacions o les esborrés?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sol·licitud d’alguna mesu-
ra per a evitar l’exposició als mitjans de co-
municació dels mossos d’esquadra imputats 
pel cas de la mort d’un ciutadà
Tram. 311-00928/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47484 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

– Va sol·licitar el Departament d’Interior a la jutgessa 
degana de la Ciutat de la Justícia l’aplicació d’algun ti-
pus de mesura que evités l’exposició als mitjans de co-
municació dels mossos imputats el dia que varen anar 
a declarar?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de convocar 
el Consell de Seguretat de Catalunya per a 
analitzar el cas del ciutadà mort a Barcelona 
en una actuació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00929/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47485 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

– Té previst el Departament d’Interior convocar el 
Consell de Seguretat de Catalunya per analitzar el cas 
de la detenció del senyor Benítez i d’altres actuacions 
polèmiques del Departament, tal com ha sol·licitat el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions de l’alcal-
de de Barcelona amb relació a la detenció i 
mort d’un ciutadà
Tram. 311-00930/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47486 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

– Com valora el Govern les declaracions públiques 
efectuades per l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en 
relació a la detenció del senyor Benítez?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació dels vehicles de 
quatre rodes dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00931/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47487 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina és la relació dels vehicles de quatre rodes de 
que disposen els Mossos d’esquadra en data 15 de no-
vembre de 2013 desglossats per regions policials i qui-
na era la relació a 31 de desembre de 2010 i a 31 de 
desembre de 2012?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals encara 
no s’han nomenat els membres del Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 311-00932/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47488 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius de que en data 20 de novembre 
encara no s’hagués nomenat els membres del Comitè 
d’ètica policial si el 3 de setembre es va publicar l’or-
dre que en regulava la seva composició?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de fets delictius a Alella el 2013
Tram. 314-10447/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants fets delictius han succeït a Alella al llarg de 
l’any 2013 detallats per mesos?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius al Mares-
me el 2013
Tram. 314-10448/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants fets delictius han succeït a la Comarca del 
Maresme al llarg de l’any 2013 detallats per mesos?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra destinats al Maresme 
del 2010 ençà
Tram. 314-10449/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants efectius dels Mossos d’Esquadra estan desti-
nats a la comarca del Maresme?

– Quina ha estat l’evolució de la dotació dels Mossos 
d’Esquadra a la comarca del Maresme des del 2010?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’extensió del programa de voluntariat 
per la llengua a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10450/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– La Casa de la Generalitat a Perpinyà (el Rosselló) té 
previst estendre al conjunt de Catalunya Nord el Pro-
grama «Voluntariat per la llengua»?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que col·laboren en el pro-
grama de voluntariat per la llengua a la Ca-
talunya del Nord
Tram. 314-10451/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines entitats nord-catalanes col·laboren amb la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (el Rosselló) per 
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tal de portar a terme el Programa «Voluntariat per 
la llengua»?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les administracions que col·laboren en 
el programa de voluntariat per la llengua a la 
Catalunya del Nord
Tram. 314-10452/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines administracions nord-catalanes col·laboren 
amb la Casa de la Generalitat a Perpinyà (el Rosselló) 
per tal de portar a terme el Programa «Voluntariat per 
la llengua»?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció dels productes catalans 
en el mercat ecològic de Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-10453/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions porta terme el Govern, per tal de 
promocionar al mercat ecològic de Perpinyà (el Rosse-
lló) els productes sud-catalans?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció dels productes catalans 
en el mercat ecològic de Prada de Conflent
Tram. 314-10454/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari:
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– Quines actuacions porta terme el Govern, per tal de 
promocionar al mercat ecològic de Prada (el Conflent) 
els productes sud-catalans?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració amb les administraci-
ons competents en la formació professional 
a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10455/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quin estat es troba la col·laboració institucional 
entre el Govern de la Generalitat i les administraci-
ons competents de la Formació Professional inicial a 
la Catalunya Nord?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions en matèria de col-

laboració amb les administracions com-
petents en la formació professional a la 
Catalunya del Nord
Tram. 314-10456/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions es porten a terme en el marc de la 
col·laboració institucional entre el Govern de la Gene-
ralitat i les administracions competents de la Forma-
ció Professional inicial a la Catalunya Nord?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de la col·laboració amb les 
administracions competents en la formació 
professional a la Catalunya del Nord en la di-
nàmica de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-10457/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

– De quina manera la col·laboració institucional entre 
el Govern de la Generalitat i les administracions com-
petents de la Formació Professional inicial a la Catalu-
nya Nord s’inscriu en les dinàmiques establertes en el 
marc de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà (Rosselló) amb el Syndicat Inter-
commnunal pour la Sauvegarde et le Déve-
loppement du Massif des Albères
Tram. 314-10458/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina relació té la Casa de la Generalitat a Perpi-
nyà (el Rosselló) amb el Syndicat Intercommunal pour 
la Sauvegarde et le Développement du Massif des Al-
bères?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir la continuï-
tat del programa de prevenció d’incendis fo-
restals a la serra de l’Albera i al cap de Creus
Tram. 314-10459/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha previst el Govern per tal de ga-
rantir la continuïtat del projecte transfronterer relatiu a 
la prevenció d’incendis forestal a la Serra de l’Albera i 
el Cap de Creus, PRINCALB?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir l’accessi-
bilitat a l’Hospital Transfronterer de la Cer-
danya
Tram. 314-10460/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines mesures te previst portar a terme el Govern 
per tal de garantir l’accessibilitat en transport públic 
a l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà (Baixa Cer-
danya) des de les comarques de l’Alta Cerdanya i el 
Capcir?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb la Unió Esportiva Arle-
quins de Perpinyà (USAP)
Tram. 314-10461/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins acords manté actualment vigents el Govern 
amb la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà (USAP)?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà (Rosselló) amb la Unió Esportiva 
Arlequins de Perpinyà (USAP)
Tram. 314-10462/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina relació manté la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà (el Rosselló) amb la Unió Esportiva Arlequins 
de Perpinyà (USAP)?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recepció de les emissores de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10463/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines actuacions es porten a terme actualment per 
tal de garantir una correcta recepció de les emissores 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) a la Catalunya Nord?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual es van produir càrre-
gues dels mossos d’esquadra en la protesta 
laboral dels treballadors de Panrico
Tram. 314-10464/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 47307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, 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: 

El passat 14 d’octubre, en el marc d’una protesta la-
boral dels treballadors de l’empresa Panrico, situada 
al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda es 
va produir una intervenció dels agents de la Brigada 
Mòbil. Davant d’aquests fets es presenta les següent 
qüestió: 

– L’acord assolit entre els treballadors en vaga a la 
fàbrica de Panrico a Santa Perpètua de Mogoda i els 
Mossos d’Esquadra el dilluns 14 d’octubre consistia 
en fer un passadís per permetre l’entrada dels treba-
lladors i treballadores que volien entrar a la planta. 
Aquesta actuació no es va produir ja que les càrre-
gues van ser la primera eina utilitzada per part del 
cos policial. Per quin motiu es van produir aquestes 
càrregues enlloc de dur a terme l’acord assolit entre 
vaguistes i Mossos?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desproporció de les càrregues dels 
mossos d’esquadra en la protesta laboral 
dels treballadors de Panrico
Tram. 314-10465/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 47308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, 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: 

El passat 14 d’octubre, en el marc d’una protesta la-
boral dels treballadors de l’empresa Panrico, situada 
al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda es 
va produir una intervenció dels agents de la Brigada 
Mòbil. Davant d’aquests fets es presenta la següent 
qüestió: 

– Com es poden explicar de nou les càrregues poli-
cials produïdes el divendres 18 d’octubre? Recordem 
que aquestes càrregues van acabar amb dues persones 
ingressades ens centres hospitalaris per les contusions 
rebudes. Atesa aquesta situació, no creu que les càr-
regues van ser desproporcionades respecte la situació 
que es gestionava?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals hi havia unitats 
de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra 
al voltant de la fàbrica de Panrico el 14 d’oc-
tubre de 2013
Tram. 314-10466/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 47309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, 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: 

El passat 14 d’octubre, en el marc d’una protesta laboral 
dels treballadors de l’empresa Panrico, situada al terme 
municipal de Santa Perpètua de Mogoda es va produir 
una intervenció dels agents de la Brigada Mòbil. Da-
vant d’aquests fets es presenta la següent qüestió: 

– Tenint en compte que són diversos els conflictes 
laborals existents al país, i sense que s’hagués pro-
duït cap tipus d’incident previ en el cas de Panrico, per 
quin motiu hi havia unitats de la Brigada Mòbil als 
voltants de la fàbrica de Panrico el dia 14 d’octubre?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals els agents de la 
Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra que 
van intervenir a la fàbrica de Panrico no anaven 
identificats
Tram. 314-10467/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 47310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, 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: 

El passat 14 d’octubre, en el marc d’una protesta la-
boral dels treballadors de l’empresa Panrico, situada 
al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda es 
va produir una intervenció dels agents de la Brigada 
Mòbil. Davant d’aquests fets es presenta la següent 
qüestió: 

– Aquesta actuació ha motivat que la Comissió de 
Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sa-
badell hagi emès un comunicat denunciant els fets i es-
pecialment la no identificació dels agents intervinents, 
per quin motiu els agents que van intervenir en aques-
ta actuació no anaven convenientment identificats?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris dels serveis 
que estableix la Llei de l’Estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència
Tram. 314-10468/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes persones són beneficiàries d’algun dels ser-
veis que preveu la LAPAD a Catalunya el 1 de gener 
de 2012 i 31 de juliol de 2012? Quantes ho són l’1 de 
gener, 1 d’abril, 1 d’agost i 1 de novembre de 2013?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
que estan cobrant o rebent una prestació o 
un servei
Tram. 314-10469/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes persones beneficiàries de la LAPAD estan 
cobrant o rebent una prestació o servei que els ha es-
tat concedida en 1 de gener de 2012 i 31 de juliol de 
2012? Quantes ho estan cobrant o rebent en1 de gener, 
1 d’abril, 1 d’agost i 1 de novembre de 2013?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que tenen re-
coneguda una prestació o un servei de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, i el nombre de persones que estan 
esperant que es facin efectius
Tram. 314-10470/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes persones a Catalunya tenen reconeguda al-
guna prestació i/o servei de la LAPAD? Quantes estan 
esperant a cobrar o començar a gaudir dels servei re-
conegut?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds presentades 
amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència
Tram. 314-10471/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de sol·licituds realitzades en apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, de dependència 
aquests 2013 a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dictàmens emesos en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va a la dependència
Tram. 314-10472/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de dictàmens emesos en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, de dependència aquests 
2013 a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dret a 
prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10473/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de persones amb dret a prestació 
en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006 de dependèn-
cia, aquests 2013 a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de diverses 
prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, re-
lativa a la dependència
Tram. 314-10474/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de persones beneficiàries al 2013 
a Catalunya per a prestacions per teleassistència, aten-
ció domiciliària SAD, centres de dia, residència, pres-
tació vinculada al servei (PEV), prestació per a cuida-
dor familiar.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de revisions d’ofici del grau 
de dependència que s’han fet als benefici-
aris de les prestacions de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10475/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Quantes revisions d’ofici del grau de dependència als 
perceptors de les prestacions de la Llei de la Depen-
dència s’han realitzat? Es demana la informació per 
als anys 2012 i 2013 per a les diferents comarques de 
Catalunya

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les revisions del grau de dependència 
personal del 2012 i el 2013
Tram. 314-10476/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

De les revisions de grau que s’han realitzat, quantes 
s’han resolt amb un augment de grau i quantes amb 
una rebaixa del grau de dependència? Es demana la 
informació per als anys 2012 i 2013 per a les diferents 
comarques de Catalunya

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les revisions del grau de dependència 
de persones amb grau III
Tram. 314-10477/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Quantes persones valorades com a dependents amb 
grau III han estat revalorades durant el 2013? Quan-
tes han mantingut el grau III? quantes han rebaixat el 
grau? Quantes han estat sol·licitades per l’usuari? Es 
demana detall per mesos i comarques 

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC



3 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 207

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les revisions del grau de dependència 
de persones amb grau II
Tram. 314-10478/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Quantes persones valorades com a dependents amb 
grau II han estat revalorades durant el 2013? Quan-
tes han mantingut el grau II? quantes han rebaixat 
el grau? Quantes han augmentat a grau III? Quantes 
d’aquestes valoracions han estat sol·licitades per l’usu-
ari? Es demana detall per mesos i comarques

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les revisions del grau de dependència 
de persones amb grau I
Tram. 314-10479/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Quantes persones valorades com a dependents amb 
grau I han estat revalorades durant el 2013? Quantes 
han mantingut el grau I? quantes han perdut la con-
sideració de persones dependents? Quantes han aug-
mentat a grau II, Quantes han augmentat a grau III, 
Quantes d’aquestes valoracions han estat sol·licitades 
per l’usuari? Es demana detall per mesos i comarques 

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar una reva-
loració del grau de dependència
Tram. 314-10480/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els criteris per a determinar una revalo-
ració de grau i quines són les conseqüències econò-
miques per als usuaris que, un cop feta la revaloració, 
veuen rebaixat el grau que tenien anteriorment?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC



3 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 207

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les devolucions derivades 
de les revaloracions del grau de dependència
Tram. 314-10481/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la quantia de les devolucions que s’han de-
rivat de les revaloracions que han resultat una devolu-
ció econòmica per part de les famílies? Quina quantia 
econòmica suposa?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa de recursos propis en apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència
Tram. 314-10482/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la despesa de recursos propis de la Gene-
ralitat en l’aplicació del que disposa la llei 39/2006 de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència aquest 2013 i previ-
sió 2014?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa de recursos de l’Estat en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va a la dependència
Tram. 314-10483/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb l’aplicació de la llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la despesa de recursos propis de l’Estat en 
l’aplicació del que disposa la llei 39/2006 de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en si-
tuació de dependència aquest 2013?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places residencials per a persones 
amb discapacitat
Tram. 314-10484/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Pel que fa a les persones amb discapacitat

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places residencial s’han ofert i pagat en els 
anys 2010, 2011, 2012, 2013 i previsió de 2014? Es de-
mana el detall en anys i comarques.

– Quina és la subvenció destinada per a cadascun d’a-
quests anys? Es demana el detall en anys i comarques.

Quantes places tenen regim prestacional de subvenció 
pel 2010, 2011, 2012, 2013 i previsió 2014? Es demana 
el detall per comarques.

– Quina és la llista d’espera per accedir al servei 
d’atenció residencial en aquests moments? Es demana 
el detall per comarques

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis de suport a l’autonomia a la 
pròpia llar per a persones amb discapacitat
Tram. 314-10485/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Pel que fa a les persones amb discapacitat 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places s’han ofert i pagat del Servei de Su-
port a la Pròpia Llar en els anys 2010, 2011, 2012, 2013 
i previsió 2014? Es demana el detall per anys i comar-
ques.

– Quina és la subvenció destinada per als anys 2010, 
2011, 2012, 2013 i previsió 2014? Es demana detall per 
anys i comarques

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retallada retroactiva en els serveis 
de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a 
persones amb discapacitat
Tram. 314-10486/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb les persones amb discapacitat i el ser-
vei de Suport a la Pròpia Llar

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Pel que fa a la retallada retroactiva del 2013, a quan-
tes persones perjudica? Quants diners haurà de tornar 
els usuaris per l’aplicació retroactiva? Quin és l’estalvi 
per l’administració pel conjunt del 2013?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per al servei de su-
port a l’autonomia a la pròpia llar per a per-
sones amb discapacitat
Tram. 314-10487/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació amb les persones amb discapacitat i el ser-
vei de Suport a la Pròpia Llar

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la llista d’espera per a aquests serveis en 
aquests moments? Es demana per comarques

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places del servei de llar residència 
per a persones amb discapacitat
Tram. 314-10488/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Pel que fa a les persones amb discapacitat

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places s’han ofert i pagat del servei de llars 
residència en els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i previsió 
2014. Detall en anys i comarques.

– Quina és la subvenció destinada per a cadascun 
d’aquests anys? Detall per anys i comarques.

– Quina llista d’espera per aquests servei hi ha en 
aquest moments? Es demana per comarques

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places del servei de llar residència 
per a persones amb suport intermitent
Tram. 314-10489/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Pel que fa a les persones amb discapacitat

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places s’han ofert i pagat del servei de llars 
residència per a persones amb suport intermitent, li-
mitat i limitat amb trastorn de conducta en els anys 
2010, 2011, 2012, 2013 i previsió 2014? Es demana el 
detall per anys i comarques.

– Quina és la subvenció destinada per als anys 2010, 
2011, 2012, 2013 i previsió 2014? Es demana detall per 
anys i comarques

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places del servei de llar residència 
per a persones amb suport extens o gene-
ralitzat
Tram. 314-10490/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Pel que fa a les persones amb discapacitat

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places s’han ofert i pagat del servei de llars 
residència per a persones amb suport extens, extens 
amb trastorns de conducta i generalitzat en els anys 
2010, 2011, 2012, 2013 i previsió 2014? Es demana el 
detall per anys i comarques.

– Quina és la subvenció destinada per als anys 2010, 
2011, 2012, 2013 i previsió 2014? Es demana detall per 
anys i comarques

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris del servei de 
suport a l’autonomia a la pròpia llar i de pla-
ces de llar residència o de centre residencial
Tram. 314-10491/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Pel que fa a les persones amb discapacitat, quantes 
són les persones beneficiaries de places de servei de 
suport a l’autonomia personal a la pròpia llar, places 
de llars de residències i places de centre residencial en 
els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i previsió 2014? Es de-
mana per comarques

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el repartiment de mòbils amb disposi-
tiu espia entre alts càrrecs i personal de se-
guretat de la Generalitat
Tram. 314-10492/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 47391 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

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. ¿Ha repartido la Generalitat de Cataluña teléfonos 
móviles con dispositivos «espía» entre altos cargos y 
personal de seguridad de la Generalitat de Cataluña?

2. ¿Ha encargado la Generalitat de Cataluña el diseño 
al CESICAT de un dispositivo o sistema «espía» inde-
tectable para ser instalado en cualquier teléfono móvil, 
con el objetivo de obtener información de los ciuda-
danos?

Palacio del Parlamento, 19 de noviembre de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’escola dels Plans 
de Sió (Segarra)
Tram. 314-10493/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 47428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

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: 

L’Ajuntament del municipi dels Plans de Sió, (569 ha-
bitants, amb 11 nuclis de població i amb 56 kilòme-
tres quadrats), ja l’any 2005 va iniciar els tràmits i va 
fer la sol·licitud formal per a la construcció d’una no-
va escola al poble de les Pallargues, ates que l’actu-
al (Ceip 25003500C) va quedat desfasada i obsoleta. 
En data 27 de gener de 2006 l’ajuntament va comprar 
els terrenys necessaris per a la seva construcció, ter-
renys que van costar a l’ajuntament 95.000 euros apro-
ximadament. En data 27 d’abril de 2011 va fer una 
donació a la generalitat de Catalunya d’una finca ur-
bana de aproximadament 4200 metres quadrats per tal 
de construir-la. El novembre de 2010, es va redactar 
l’avantprojecte i el 23 de novembre de 2011 el Director 
Territorial d’Educació el va presentar a tot el poble.

Mentrestant, els alumnes han de conviure a la vella 
escola amb altres dependències municipals i judici-
als i s’han de traslladar a altres equipaments munici-
pals per fer activitats esportives o de lleure, cosa que 
comporta dificultats en el trasllat dels 40 alumnes en 
temps de pluja, fred, vent o calor, des de l’escola fins 
al menjador escolar ubicat al poliesportiu, ja que han 
de travessar per tot el poble (400 m.) per la carretera 
d’accés i per carrers estrets del interior, amb els perills 
de circulació de vehicles i amb nens petits de tres anys 
amb el risc de seguretat que això comporta.

Manifestar a la vegada que el transport escolar, també 
te dificultats en accedir a l’escola.

Cal dir també que el director territorial d’educació, el 
mes de juny de 2012 va comunicar per escrit a l’ajun-
tament dels Plans de Sió, que el departament, no pre-
veia construir la nova escola ni per l’any 2012 ni per 
l’any 2013.

– Quina previsió te el departament per construir 
aquesta nova escola, encara que sigui en fases? Aques-
ta previsió, s’ha comunicat a l’ajuntament?

– En el cas de que s’hagi de prolongar, el funciona-
ment de la vella escola per un temps superior al pre-
vist, s’han previst per part del departament les obres 
d’adequació necessàries?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’explosió a la planta de 
Repsol Química de Tarragona el 10 de no-
vembre de 2013
Tram. 314-10494/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines han estat les causes de l’explosió que la mati-
nada del diumenge 10 de novembre de 2013 es va pro-
duir a la factoria de Repsol Química al polígon químic 
nord de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fet que la majoria d’accidents als 
polígons químics de Tarragona es produei-
xin quan comença el cap de setmana
Tram. 314-10495/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina opinió li mereix al Conseller d’Economia i 
Ocupació que els accidents als polígons químics de 
Tarragona es produeixin sovint quan comença el cap 
de setmana a partir de divendres a la tarda com ara 
amb l’explosió que la matinada del diumenge 10 de no-
vembre de 2013 es va produir a la factoria de Repsol 
Química al polígon químic nord de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els operaris que hi havia a la planta 
de Repsol Química de Tarragona quan es va 
produir l’explosió el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10496/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Eren suficients els operaris que hi havia a la factoria 
de Repsol Química al polígon químic nord de Tarra-
gona quan es va produir l’explosió la matinada del diu-
menge 10 de novembre de 2013?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la qualificació dels operaris que hi ha-
via a la planta de Repsol Química de Tarra-
gona quan es va produir l’explosió el 10 de 
novembre de 2013
Tram. 314-10497/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina qualificació tenen els operaris que hi havia a 
la factoria de Repsol Química al polígon químic nord 
de Tarragona quan es va produir l’explosió la matinada 
del diumenge 10 de novembre de 2013?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la qualificació professional del res-
ponsable que hi havia a la planta de Repsol 
Química de Tarragona quan es va produir 
l’explosió el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10498/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina qualificació professional té el màxim respon-
sable físicament present a la planta en el moment que 
es va produir l’explosió la matinada del diumenge 10 
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de novembre de 2013 a la instal·lació de Repsol Quími-
ca al polígon químic nord de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes en el medi ambient de l’ex-
plosió a la planta de Repsol Química de Tar-
ragona el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10499/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin tipus d’afectació al medi ambient va produir 
l’explosió la matinada del diumenge 10 de novembre 
de 2013 a la instal·lació de Repsol Química al polígon 
químic nord de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que va tardar Repsol Quími-
ca a avisar el centre d’emergències després 
de l’explosió del 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10500/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quan temps va transcórrer en avisar al centre 
d’emergències l’empresa Repsol després de l’explosió 
la matinada del diumenge 10 de novembre de 2013 a la 
instal·lació de Repsol Química al polígon químic nord 
de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les compareixences davant la prem-
sa per a donar explicacions sobre l’explosió 
a la planta de Repsol Química de Tarragona 
del 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10501/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Per què el Departament d’Empresa de la Generali-
tat no va propiciar que comparegués també davant la 
premsa un representant de l’empresa Repsol i no no-
més una del Govern de la Generalitat per donar expli-
cacions sobre l’explosió la matinada del diumenge 10 
de novembre de 2013 a la instal·lació de Repsol Quími-
ca al polígon químic nord de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes amb rela-
ció a la situació de la Federació Catalana 
d’Handbol
Tram. 314-10502/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 47440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– La Federació Catalana d’Handbol actualment és el 
tercer esport col·lectiu de Catalunya. Compta amb 132 
clubs, 685 equips (467 masculins i 218 femenins) i un 
total de 12.220 llicències. Quines actuacions pensa 
dur a terme el Govern de la Generalitat respecte l’ac-
tual situació d’aquesta Federació, que actualment està 
en concurs de creditors i que acumula deutes per part 
del seu Govern?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tarifes i el deute del Centre de 
Tele comunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació
Tram. 314-10503/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quines són les tarifes que cobra el CTTI per gestio-
nar la prestació de serveis i els sistemes de telecomu-
nicacions per a la Generalitat de Catalunya?

2. A quant puja el deute que tenen els diferents orga-
nismes de la Generalitat amb el CTTI a 25 de novem-
bre de 2013?

3. A quant puja el deute del CTTI amb els seus proveï-
dors a 25 de novembre de 2013?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les relacions i les tasques conjuntes 
entre el Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya i els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10504/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Hi ha Mossos d’esquadra destinats al CESICAT i, 
en cas afirmatiu, quants son i quines son les seves fun-
cions?

2. Quines són les tasques conjuntes que efectuen el 
CESICAT i el Cos de Mossos d’esquadra?

3. Quines gestions està efectuant el Govern de la Ge-
neralitat per aconseguir que l’Estat avanci l’edat de ju-
bilació dels mossos d’esquadra?

4. Quina és la relació dels vehicles de quatre rodes de 
que disposen els Mossos d’esquadra en data 15 de no-
vembre de 2013 desglossats per regions policials i qui-
na era la relació a 31 de desembre de 2010 i a 31 de 
desembre de 2012?

5. Quins són els motius de que en data 20 de novembre 
encara no s’hagués nomenat els membres del Comitè 
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d’ètica policial si el 3 de setembre es va publicar l’or-
dre que en regulava la seva composició?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cas del ciutadà mort a Barcelona 
el 6 d’octubre de 2013 en una actuació dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10505/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

En relació al cas de la mort del senyor Benítez el 6 
d’octubre a Barcelona: 

1. Considera el Govern correcte que un mosso utilitzés 
el seu cinturó per immobilitzar al senyor Benítez?

2. Considera el Govern correcte que un mosso netegés 
la taca de sang de terra quan aquest fet ha comportat 
que la jutgessa l’hagi imputat?

3. Per quin motius el Departament d’Interior ha tras-
lladat al mosso imputat per haver netejat la taca de 
sang?

4. Considera el Govern correcte que la Unitat d’Afers 
Interns paralitzés les seves investigacions interpretant 
que la jutgessa així ho exigia quan quinze dies des-
prés, quan el Departament li va preguntar, la mateixa 
jutgessa va aclarir al Departament d’Interior que no 
ho havia fet?

5. Li consta al Govern si algun membre del Cos de 
Mossos d’esquadra va demanar o instar a algun veí o 
veïna que ensenyés les gravacions o les esborrés?

6. Va sol·licitar el Departament d’Interior a la jutgessa 
degana de la Ciutat de la Justícia l’aplicació d’algun ti-
pus de mesura que evités l’exposició als mitjans de co-

municació dels mossos imputats el dia que varen anar 
a declarar?

7. Té previst el Departament d’Interior convocar el 
Consell de Seguretat de Catalunya per analitzar el cas 
de la detenció del senyor Benítez i d’altres actuacions 
polèmiques del Departament, tal com ha sol·licitat el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya?

8. Com valora el Govern les declaracions públiques 
efectuades per l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en 
relació a la detenció del senyor Benítez?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la renúncia del gerent 
de Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de 
Tarragona
Tram. 314-10506/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius per la renúncia del Gerent 
de l’empresa de Gestió i Prestació de Serveis de Sa-
lut (GIPSS) i alhora de l’Institut Català de la Salut del 
Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
a Gestió i Prestació de Serveis de Salut i l’Ins-
titut Català de la Salut al Camp de Tarragona
Tram. 314-10507/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions dutes a terme a l’any 2013-
2014 en relació amb l’empresa de Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut (GIPSS) i l’Institut Català de la Salut 
al Camp de Tarragona i amb la resta de proveïdors del 
territori?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre el 
pressupost assignat al Departament de la 
Presidència per al 2014 i l’afectació que pot 
tenir en els mitjans de comunicació públics
Tram. 313-00011/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 

Reglament del Parlament, presenta al Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En el Projecte de Llei de Pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2014 s’observa que els re-
cursos assignats pel Departament de la Presidència es 
mantenen en 225 M€, mateixa quantitat que la final-
ment consignada l’any 2013. Creu el President de la 
CCMA que aquesta quantitat és suficient? Si finalment 
es concreta aquesta aportació quin serà l’impacte que 
tindrà a nivell laboral (plantilla, salaris)? I quina se-
rà l’afectació sobre la producció dels mitjans públics 
(TV3/CatRàdio)?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre la 
funció del canal 3/24
Tram. 313-00012/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47813 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la funció del Canal 3/24?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre l’apli-
cació del llibre d’estil
Tram. 313-00013/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– S’aplica als mitjans de la CCMA i als professionals 
que hi treballen el Llibre d’Estil recentment aprovat i 
presentat?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre les conseqüències de l’aportació 
pressupostària a la Corporació prevista per 
al 2014
Tram. 322-00117/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les conseqüències que l’aportació previs-
ta pel Govern de la Generalitat als Pressupostos pel 
2014 per a la CCMA sigui de 225 M d’euros?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’externalització del departament co-
mercial de TV3
Tram. 322-00118/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Sobre el procés d’externalització del departament co-
mercial de TV3.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment dels criteris de plura-
lisme polític a la ràdio i la televisió públiques
Tram. 322-00119/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 47891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
173 del Reglamento del Parlamento, presenta al presi-
dente del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para 
que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

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

– Quin és el capteniment de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment dels cri-
teris de pluralisme polític a la ràdio i televisió públi-
ques de Catalunya i sobre el darrer informe del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
d’aquests principis?

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés d’externalització de la tasca 
comercial de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00120/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 47893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 

Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– En quin estat es troba el procés d’externalització de 
la tasca comercial de TVC?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la programació prevista amb relació a 
la commemoració del tricentenari del 1714
Tram. 322-00121/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 47894 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina programació tenen prevista en relació a la 
conmemoració del tricentenari de 1714?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a tractar els temes de 
corrupció
Tram. 322-00122/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 47895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quins son els criteris pel tractament dels temes de 
corrupció en els mitjans de la Corporació?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre els projectes finançats per La Mara-
tó del 2012 i sobre la preparació de La Marató 
del 2013
Tram. 322-00123/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta bleix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-

lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Després d’analitzar les sol·licituds rebudes, aquest 
mes de novembre la Fundació La Marató va lliurar als 
equips de científics seleccionats els ajuts per als pro-
jectes d’investigació que es van presentar a la darre-
ra edició, dedicada a la lluita contra el càncer. D’altra 
banda, el proper 15 de desembre es celebrarà l’edició 
d’aquest any de La Marató destinada a la lluita contra 
les malalties neurodegeneratives. Quina valoració fa 
del procés de selecció del projectes d’investigació que 
es finançaran amb els recursos de La Marató del 2012? 
D’altra banda, com evoluciona la preparació de la pro-
pera Marató i quines previsions tenen per aquest any?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la contractació d’un servei de comer-
cialització d’espais publicitaris de Televisió 
de Catalunya
Tram. 322-00124/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47897 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està el procés de contractació d’un ser-
vei de comercialització, promoció i intermediació en 
la venda d’espais publicitaris de TVC?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els processos de negociació amb els 
sindicats de Catalunya Ràdio i Televisió de 
Catalunya
Tram. 322-00125/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47898 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Des dels sindicats de la CCMA s’ha insistit en di-
verses ocasions en una hipotètica manca de negocia-
ció existent a la Corporació. D’altra banda, però, vos tè 
ha informat a aquesta Comissió de Control de l’evo-
lució de les diferents negociacions obertes fins a data 
d’avui. Quina és la valoració que fa dels processos 
de negociació que es desenvolupen o s’han realitzat 
amb els sindicats de Catalunya Ràdio i Televisió de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de negociació dels convenis 
col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de 
Catalunya
Tram. 322-00126/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47899 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– En quina fase està el procés de negociació dels nous 
convenis col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els recursos destinats al sector audio-
visual privat
Tram. 322-00127/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
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talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– A la passada sessió de la comissió de control de la 
CCMA, representants de les empreses privades de 
l’audiovisual varen expressar en aquest Parlament la 
seva preocupació per la reducció de recursos que des 
de la Corporació s’està destinant al sector privat. Al 
mateix temps, des de determinats sectors vinculats als 
sindicats de la CCMA s’està acusant a l’actual direc-
ció de la CCMA d’estar «privatitzant» els seus mit-
jans. Quina és la seva valoració d’aquesta aparent con-
tradicció?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de constitució de la Corpo-
ració en empresa única de mitjans
Tram. 322-00128/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47901 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Aquest mes de novembre, en concret el dia 15, ha 
finalitzat el procés de constitució de la CCMA com a 
empresa única de mitjans. Quina valoració fa del pro-
cés i quines són les previsions per assolir els objectius 
fixats?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la política retributiva i els plans d’ex-
ternalització de la Corporació
Tram. 322-00129/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 47906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 173 del Regla-
ment del Parlament, presenta al president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la política retributiva de la CCMA i quins 
són els plans d’externalització previstos pel 2014?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els programes, les estratègies i els plans per 
a la divulgació científica i tècnica entre els 
infants i els joves
Tram. 323-00040/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 47817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Director de TVC la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins programes, estratègies i plans es duen a terme 
en relació a la divulgació científica i tècnica sobretot 
entre infants i joves?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
tercera onada del 2013 de l’Estudi general 
de mitjans
Tram. 323-00041/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 47818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Director de Catalunya Ràdio 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: 

– Quina valoració feu de la tercera onada del 2013 de 
l’Estudi General de Mitjans (EGM)?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els objectius de la proposta de canvis als in-
formatius de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00042/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 47819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al Director de TVC la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins resultats cerquen amb la proposta de canvis 
que es duran a terme en els informatiu de TVC?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el nou projecte d’informatius
Tram. 323-00043/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47903 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els eixos bàsics, les innovacions i millores 
que s’oferiran als espectadors de Televisió de Catalu-
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nya amb el nou projecte d’Informatius que està desen-
volupant la direcció d’informatius i que estarà en ante-
na a partir del proper mes de gener?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
resultats de l’Estudi general de mitjans cor-
responent a la darrera onada del 2013
Tram. 323-00044/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 

l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Aquesta setmana s’han fet públics els resultats de 
l’EGM corresponent a la darrera onada del 2013. Qui-
na valoració fa dels seus resultats?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat dels vehicles emprats en l’extinció de l’incendi del juliol del 2013 de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 314-09314/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 281/X, sobre el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
	Tram. 314-09315/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 147/X, sobre la construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
	Tram. 314-09347/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de diners del Consorci del Teatre Fortuny a l’escola de circ de Reus
	Tram. 314-09432/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’una empresa privada pel Departament d’Empresa i Ocupació per a repartir la documentació de l’Oficina de Gestió Empresarial al juliol del 2013
	Tram. 314-09500/10
	Resposta del Govern


	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els continguts del programa Info K
	Tram. 326-00001/10
	Resposta del director de Televisió de Catalunya



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu per a demanar la documentació a un ciutadà que es manifestava davant el Centre Cultural del Born, a Barcelona
	Tram. 311-00909/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu per a demanar la documentació a un ciutadà a qui el sotsinspector dels Mossos d’Esquadra es va dirigir pel seu nom davant el Centre Cultural del Born, a Barcelona
	Tram. 311-00910/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu per a detenir i traslladar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, a Barcelona, un ciutadà que es manifestava davant el Centre Cultural del Born
	Tram. 311-00911/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible denúncia contra un ciutadà detingut davant el Centre Cultural del Born, a Barcelona
	Tram. 311-00912/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detenció de ciutadans que exerceixen el dret a manifestar-se
	Tram. 311-00913/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’arbitrarietat de la detenció d’un ciutadà que es manifestava davant el Centre Cultural del Born, a Barcelona
	Tram. 311-00914/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que la causa de la detenció d’un ciutadà que es manifestava davant el Centre Cultural del Born, a Barcelona, fos l’animadversió del sotsinspector dels Mossos d’Esquadra envers aques
	Tram. 311-00915/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detenció de manifestants que demanen la dimissió del director general de la Policia
	Tram. 311-00916/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació d’un impost per a les companyies que ofereixen el servei d’ADSL
	Tram. 311-00918/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la destinació de mossos d’esquadra al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 311-00920/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les tasques conjuntes entre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00921/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions per a aconseguir que el Govern de l’Estat avanci l’edat de jubilació dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00922/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la immobilització d’un ciutadà amb el cinturó d’un mosso d’esquadra
	Tram. 311-00923/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que un mosso d’esquadra netegés una taca de sang del terra amb relació a un cas de mort d’un ciutadà
	Tram. 311-00924/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del trasllat del mosso d’esquadra imputat per haver netejat una taca de sang del terra
	Tram. 311-00925/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la paralització de les investigacions de la Unitat d’Afers Interns sobre la mort d’un ciutadà
	Tram. 311-00926/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que algun mosso d’esquadra demanés a algun veí que li ensenyés o esborrés les gravacions relatives a la mort d’un ciutadà
	Tram. 311-00927/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sol·licitud d’alguna mesura per a evitar l’exposició als mitjans de comunicació dels mossos d’esquadra imputats pel cas de la mort d’un ciutadà
	Tram. 311-00928/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar el Consell de Seguretat de Catalunya per a analitzar el cas del ciutadà mort a Barcelona en una actuació dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00929/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions de l’alcalde de Barcelona amb relació a la detenció i mort d’un ciutadà
	Tram. 311-00930/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació dels vehicles de quatre rodes dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00931/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals encara no s’han nomenat els membres del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya
	Tram. 311-00932/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fets delictius a Alella el 2013
	Tram. 314-10447/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fets delictius al Maresme el 2013
	Tram. 314-10448/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats al Maresme del 2010 ençà
	Tram. 314-10449/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’extensió del programa de voluntariat per la llengua a la Catalunya del Nord
	Tram. 314-10450/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que col·laboren en el programa de voluntariat per la llengua a la Catalunya del Nord
	Tram. 314-10451/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les administracions que col·laboren en el programa de voluntariat per la llengua a la Catalunya del Nord
	Tram. 314-10452/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció dels productes catalans en el mercat ecològic de Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 314-10453/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció dels productes catalans en el mercat ecològic de Prada de Conflent
	Tram. 314-10454/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb les administracions competents en la formació professional a la Catalunya del Nord
	Tram. 314-10455/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en matèria de col·laboració amb les administracions competents en la formació professional a la Catalunya del Nord
	Tram. 314-10456/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de la col·laboració amb les administracions competents en la formació professional a la Catalunya del Nord en la dinàmica de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 314-10457/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) amb el «Syndicat Intercommnunal pour la Sauvegarde et le Développement du Massif des Albères»
	Tram. 314-10458/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la continuïtat del programa de prevenció d’incendis forestals a la serra de l’Albera i al cap de Creus
	Tram. 314-10459/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir l’accessibilitat a l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya
	Tram. 314-10460/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà (USAP)
	Tram. 314-10461/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) amb la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà (USAP)
	Tram. 314-10462/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recepció de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Catalunya del Nord
	Tram. 314-10463/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es van produir càrregues dels mossos d’esquadra en la protesta laboral dels treballadors de Panrico
	Tram. 314-10464/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desproporció de les càrregues dels mossos d’esquadra en la protesta laboral dels treballadors de Panrico
	Tram. 314-10465/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals hi havia unitats de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra al voltant de la fàbrica de Panrico el 14 d’octubre de 2013
	Tram. 314-10466/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra que van intervenir a la fàbrica de Panrico no anaven identificats
	Tram. 314-10467/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris dels serveis que estableix la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-10468/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, que estan cobrant o rebent una prestació o un servei
	Tram. 314-10469/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que tenen reconeguda una prestació o un servei de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i el nombre de persones que estan esperant que es facin efectius
	Tram. 314-10470/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds presentades amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-10471/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dictàmens emesos en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-10472/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dret a prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-10473/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de diverses prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-10474/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de revisions d’ofici del grau de dependència que s’han fet als beneficiaris de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-10475/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les revisions del grau de dependència personal del 2012 i el 2013
	Tram. 314-10476/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les revisions del grau de dependència de persones amb grau III
	Tram. 314-10477/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les revisions del grau de dependència de persones amb grau II
	Tram. 314-10478/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les revisions del grau de dependència de persones amb grau I
	Tram. 314-10479/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar una revaloració del grau de dependència
	Tram. 314-10480/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les devolucions derivades de les revaloracions del grau de dependència
	Tram. 314-10481/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de recursos propis en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-10482/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de recursos de l’Estat en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-10483/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places residencials per a persones amb discapacitat
	Tram. 314-10484/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat
	Tram. 314-10485/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada retroactiva en els serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat
	Tram. 314-10486/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per al servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat
	Tram. 314-10487/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places del servei de llar residència per a persones amb discapacitat
	Tram. 314-10488/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places del servei de llar residència per a persones amb suport intermitent
	Tram. 314-10489/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places del servei de llar residència per a persones amb suport extens o generalitzat
	Tram. 314-10490/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar i de places de llar residència o de centre residencial
	Tram. 314-10491/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de mòbils amb dispositiu espia entre alts càrrecs i personal de seguretat de la Generalitat
	Tram. 314-10492/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’escola dels Plans de Sió (Segarra)
	Tram. 314-10493/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’explosió a la planta de Repsol Química de Tarragona el 10 de novembre de 2013
	Tram. 314-10494/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la majoria d’accidents als polígons químics de Tarragona es produeixin quan comença el cap de setmana
	Tram. 314-10495/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els operaris que hi havia a la planta de Repsol Química de Tarragona quan es va produir l’explosió el 10 de novembre de 2013
	Tram. 314-10496/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació dels operaris que hi havia a la planta de Repsol Química de Tarragona quan es va produir l’explosió el 10 de novembre de 2013
	Tram. 314-10497/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació professional del responsable que hi havia a la planta de Repsol Química de Tarragona quan es va produir l’explosió el 10 de novembre de 2013
	Tram. 314-10498/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en el medi ambient de l’explosió a la planta de Repsol Química de Tarragona el 10 de novembre de 2013
	Tram. 314-10499/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que va tardar Repsol Química a avisar el centre d’emergències després de l’explosió del 10 de novembre de 2013
	Tram. 314-10500/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les compareixences davant la premsa per a donar explicacions sobre l’explosió a la planta de Repsol Química de Tarragona del 10 de novembre de 2013
	Tram. 314-10501/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació a la situació de la Federació Catalana d’Handbol
	Tram. 314-10502/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tarifes i el deute del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
	Tram. 314-10503/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions i les tasques conjuntes entre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i els Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-10504/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cas del ciutadà mort a Barcelona el 6 d’octubre de 2013 en una actuació dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-10505/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la renúncia del gerent de Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de Tarragona
	Tram. 314-10506/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb relació a Gestió i Prestació de Serveis de Salut i l’Institut Català de la Salut al Camp de Tarragona
	Tram. 314-10507/10
	Formulació


	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pressupost assignat al Departament de la Presidència per al 2014 i l’afectació que pot tenir en els mitjans de comunicació públics
	Tram. 313-00011/10
	Anunci

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la funció del canal 3/24
	Tram. 313-00012/10
	Anunci

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació del llibre d’estil
	Tram. 313-00013/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de l’aportació pressupostària a la Corporació prevista per al 2014
	Tram. 322-00117/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’externalització del departament comercial de TV3
	Tram. 322-00118/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels criteris de pluralisme polític a la ràdio i la televisió públiques
	Tram. 322-00119/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés d’externalització de la tasca comercial de Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00120/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació prevista amb relació a la commemoració del tricentenari del 1714
	Tram. 322-00121/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a tractar els temes de corrupció
	Tram. 322-00122/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els projectes finançats per La Marató del 2012 i sobre la preparació de La Marató del 2013
	Tram. 322-00123/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la contractació d’un servei de comercialització d’espais publicitaris de Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00124/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els processos de negociació amb els sindicats de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00125/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de negociació dels convenis col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00126/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els recursos destinats al sector audiovisual privat
	Tram. 322-00127/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de constitució de la Corporació en empresa única de mitjans
	Tram. 322-00128/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política retributiva i els plans d’externalització de la Corporació
	Tram. 322-00129/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els programes, les estratègies i els plans per a la divulgació científica i tècnica entre els infants i els joves
	Tram. 323-00040/10
	Anunci

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la tercera onada del 2013 de l’Estudi general de mitjans
	Tram. 323-00041/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la proposta de canvis als informatius de Televisió de Catalunya
	Tram. 323-00042/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el nou projecte d’informatius
	Tram. 323-00043/10
	Anunci

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l’Estudi general de mitjans corresponent a la darrera onada del 2013
	Tram. 323-00044/10
	Anunci




