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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la violència masclista en l’àmbit de la parella
Tram. 310-00204/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la tutela dels drets dels immigrants internats al Centre 
d’Internament d’Estrangers de Barcelona
Tram. 310-00205/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els fets delictius que s’han produït les darreres set-
manes
Tram. 310-00206/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les respostes a la carta que el president de la Genera-
litat va trametre a mandataris internacionals
Tram. 310-00207/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a evitar la pèrdua de l’habitatge de 
les famílies amb més dificultats
Tram. 310-00208/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el reconeixement a Europa de la qualitat de la recerca 
que es fa a Catalunya
Tram. 310-00209/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la construcció d’un centre d’atenció primària a Vila-
decans
Tram. 310-00210/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la carretera C-55 i la mobilitat a les comarques cen-
trals
Tram. 310-00211/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el finançament del transport públic a les àrees metro-
politanes
Tram. 310-00212/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació laboral del Cos de Bombers de la Genera-
litat
Tram. 310-00213/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els criteris d’incompatibilitat dels membres del Govern 
i els alts càrrecs
Tram. 310-00214/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la carta que el president de la Generalitat va trametre 
al president de la Comissió Europea i als caps d’estat i de 
govern de diversos països de la Unió Europea
Tram. 310-00215/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’estratègia per a fer front a l’incre-
ment de l’impost sobre el valor afegit en l’àmbit sanitari
Tram. 317-00120/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els sobrecostos en inversions inclo-
sos en els pressupostos de la Generalitat per al 2014 i sobre 
els beneficiaris d’aquests sobrecostos
Tram. 317-00121/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre el dèficit fiscal, l’aprovació dels 
pressupostos i les previsions de creixement econòmic
Tram. 317-00122/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els plans del Govern en el cas que 
no es pugui fer la consulta
Tram. 317-00123/10
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els acords assolits per a l’aprovació 
dels pressupostos de la Generalitat per al 2014
Tram. 317-00124/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la transparència, la qualitat demo-
cràtica i la lluita contra la corrupció
Tram. 317-00125/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el garantiment de la cohesió social 
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durant el 2014 i sobre la recepció del president de la Llom-
bardia
Tram. 317-00126/10
Substanciació p. 22

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les plantilles de les farmàcies hospitalàries de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-09221/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’esperança de vida
Tram. 314-09232/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de reordenació assistencial territorial per a cada 
sector sanitari per al 2013 i el 2014
Tram. 314-09390/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de sectors sanitaris a Catalunya i a Barcelona per 
al 2013 i el 2014
Tram. 314-09474/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de treball en xarxa en cada sector entre proveïdors 
sanitaris
Tram. 314-09475/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de la relació de llocs de treball de la Generalitat 
amortitzades del 2011 ençà
Tram. 314-09529/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de la relació de llocs de treball de la Generalitat pres-
supostades però no ocupades
Tram. 314-09530/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places singulars de la relació de llocs de treball de la Gene-
ralitat ocupades per interins
Tram. 314-09531/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució d’una mesa sectorial de negociació sindical de 
les entitats del sector públic de la Generalitat
Tram. 314-09532/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels nivells d’absentisme a l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 314-09533/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
remuneració de l’òrgan executiu de major rang de les em-
preses del sector públic de la Generalitat
Tram. 314-09534/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies mestres de l’Estatut del directiu públic
Tram. 314-09535/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació del Sistema d’Emergències Mèdiques a l’aeroport 
de Girona - Costa Brava l’1 d’octubre de 2013
Tram. 314-09818/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’integració de la història sanitària i social
Tram. 314-09819/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament de la prescripció infermera i dels programes 
específics d’infermeria
Tram. 314-09820/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la mortalitat per càncer des de la implantació 
del Pla director d’oncologia
Tram. 314-09821/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un acord entre l’Institut Català de la Salut i les 
altres comunitats autònomes per a aconseguir una contrac-
tació de personal més econòmica
Tram. 314-09996/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions de treball fetes el 2011 i el 2012
Tram. 314-09997/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona fo-
ra de conveni i els nivells professionals i salarials que tenen
Tram. 314-09999/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acte de beatificació organitzat per l’Església a Tarragona el 
13 d’octubre de 2013
Tram. 314-10002/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cens de dones que porten nicab i burca que estan fent els 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10003/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
format dels informes del cens de dones que porten nicab i 
burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10004/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
metodologia per a fer el cens de dones que porten nicab i 
burca dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10005/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
preparació dels mossos d’esquadra que estan fent el cens 
de dones que porten nicab i burca
Tram. 314-10006/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació donada a les administracions locals i a la guàr-
dia urbana sobre el cens de dones que porten nicab i burca
Tram. 314-10007/10
Resposta del Govern p. 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats obtinguts del cens de dones que porten nicab i 
burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10008/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera de fer les identificacions del cens de dones que por-
ten nicab i burca
Tram. 314-10009/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a les dones sotmeses a la imposició 
de portar nicab i burca
Tram. 314-10010/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’algun estudi quantitatiu alternatiu al cens de 
dones que porten nicab i burca que estan fent els Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-10011/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra en la manifestació 
del 12 d’octubre de 2013
Tram. 314-10013/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la creació de places de llars d’infants
Tram. 314-10014/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla Xfocat i l’adjudicació del contracte del nou model de 
les tecnologies de la informació i la comunicació de la Ge-
neralitat
Tram. 314-10015/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les visites a escoles del president de la Generalitat del 2012 
ençà
Tram. 314-10016/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris del finançament publicitari de les publicacions Línia 
3, Línia Mar i Línia Cornellà
Tram. 314-10017/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos procedents de la Generalitat de les publicacions 
Línia 3, Línia Mar i Línia Cornellà
Tram. 314-10018/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vies per les quals una publicació periòdica hagi pogut rebre 
recursos econòmics de la Generalitat
Tram. 314-10019/10
Resposta del Govern p. 35

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de diversos paràmetres relatius als centres d’aten-
ció primària de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10020/10 a 314-10055/10
Resposta conjunta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a mantenir les línies de P3 de l’Escola Els Ai-

güerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), i 
de les escoles concertades d’aquesta població
Tram. 314-10057/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació i l’experiència professional del cap de l’Oficina de 
Relacions Institucionals del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-10058/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’experiència professional prèvia que ha de tenir el cap de 
Relacions Institucionals del Departament
Tram. 314-10059/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de diverses partides pressupostàries del Depar-
tament de Benestar i Família en data del 30 de setembre de 
2013
Tram. 314-10060/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retirada d’un professor de l’Institut Sabadell (Vallès Occi-
dental) després d’haver estat nomenat
Tram. 314-10086/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura i la posada en funcionament del Centre Mare Terra 
de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
Tram. 314-10087/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la vaga dels treballadors de Panrico i els incidents del 14 
d’octubre de 2013 a la fàbrica, a Santa Perpètua de Mogoda 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-10088/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’expedients informatius o sancionadors als bom-
bers que es van solidaritzar amb les famílies del bloc de Salt 
(Gironès) que havia d’ésser desallotjat
Tram. 314-10089/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’extinció d’un incendi a Calaf (Anoia) el 29 de setembre de 
2013
Tram. 314-10090/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes mèdiques i de les altes quirúrgiques 
del primer semestre del 2003 ençà
Tram. 314-10097/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la cirurgia major ambulatòria del primer semes-
tre del 2003 ençà
Tram. 314-10098/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les interrupcions voluntàries de l’embaràs i de 
la taxa per mil de dones en edat fèrtil del primer semestre 
del 2003 ençà
Tram. 314-10099/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la caiguda de l’activació dels recursos del trans-
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port sanitari urgent i l’activitat del primer semestre del 2003 
ençà
Tram. 314-10100/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a les carreteres N-141e i C-63 
del 2000 ençà
Tram. 314-10106/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària per als concerts educatius el 2014
Tram. 314-10107/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suspensió dels concerts educatius amb els col·legis privats 
que fan educació diferenciada
Tram. 314-10108/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents del 18 d’octubre de 2013 a la fàbrica de Panrico, a 
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-10110/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del concurs públic d’adjudicació de llicències de ràdio 
en freqüència modulada
Tram. 314-10121/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta del Pla director de malalties circulatòries amb rela-
ció a l’aturada cardíaca
Tram. 314-10129/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya amb relació al pla de suport vital bàsic pel que fa 
a l’aturada cardíaca
Tram. 314-10130/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del programa «Girona, territori cardioprotegit»
Tram. 314-10132/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació de la Declaració 11/2012 del Parlament Europeu 
amb relació a la conscienciació sobre l’aturada cardíaca
Tram. 314-10133/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació dels registres català, estatal i europeu d’aturada 
cardíaca
Tram. 314-10134/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps de demora per a ingressar a planta o per a derivar 
al servei sociosanitari
Tram. 314-10135/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Hospital Comarcal de Blanes
Tram. 314-10139/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte de lloguer d’una butaca al Gran Teatre del Liceu 
per a la temporada 2013-2014
Tram. 314-10146/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa del pla dels serveis preventius per a aten-
dre els infants i els adolescents en risc i llurs famílies
Tram. 314-10192/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de serveis d’intervenció socioeducativa en família
Tram. 314-10193/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de serveis itinerants d’atenció a infants i adoles-
cents en risc i llurs famílies
Tram. 314-10194/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses perquè els infants i els adolescents acollits 
en centres residencials tornin amb llurs famílies
Tram. 314-10195/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses perquè els infants susceptibles d’ésser aco-
llits en família extensa puguin ésser-ho efectivament
Tram. 314-10196/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució del programa «Educant en respon-
sabilitat»
Tram. 314-10202/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents susceptibles d’ésser atesos 
en el programa «Educant en responsabilitat»
Tram. 314-10203/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i la tipologia de casos de maltractament infantil el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-10208/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents amb mares que pateixen vi-
olència masclista que han participat en un grup de treball el 
primer semestre del 2013
Tram. 314-10209/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts atorgats a famílies en situació de vulnerabili-
tat amb fills a càrrec
Tram. 314-10210/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les partides del pressupost de despesa del Departament de 
Benestar Social i Família que tenen menys obligacions reco-
negudes que el 2012 en data del 30 de juny de 2013
Tram. 314-10212/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de la contaminació atmosfèrica en la salut dels 
ciutadans
Tram. 314-10224/10
Resposta del Govern p. 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa que s’ha encarregat de fer la campanya publicità-
ria de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-10232/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla de reordenació assistencial territorial 2013-2015
Tram. 314-10236/10
Resposta del Govern p. 51

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la 
reordenació de les especialitats bàsiques i de mitjana com-
plexitat en diversos sectors sanitaris i regions sanitàries
Tram. 314-10237/10 a 314-10270/10
Resposta conjunta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Institut Geològic de Catalunya
Tram. 314-10379/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment del conveni amb la Diputació de Barcelona 
sobre el Pla extraordinari d’assistència financera local
Tram. 314-10402/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment de la normativa de transport de viatgers amb 
mobilitat reduïda per part de les companyies concessionà-
ries del servei de transport amb autobusos del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-10426/10
Resposta del Govern p. 55

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
Resposta del Govern p. 56

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la violència masclista en l’àmbit de la parella
Tram. 310-00204/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la tutela dels drets dels immigrants internats al Centre 
d’Internament d’Estrangers de Barcelona
Tram. 310-00205/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els fets delictius que s’han produït les darreres set-
manes
Tram. 310-00206/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les respostes a la carta que el president de la Genera-
litat va trametre a mandataris internacionals
Tram. 310-00207/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a evitar la pèrdua de l’habitatge de 
les famílies amb més dificultats
Tram. 310-00208/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el reconeixement a Europa de la qualitat de la recerca 
que es fa a Catalunya
Tram. 310-00209/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la construcció d’un centre d’atenció primària a Vila-
decans
Tram. 310-00210/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la carretera C-55 i la mobilitat a les comarques cen-
trals
Tram. 310-00211/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el finançament del transport públic a les àrees metro-
politanes
Tram. 310-00212/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació laboral del Cos de Bombers de la Genera-
litat
Tram. 310-00213/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els criteris d’incompatibilitat dels membres del Govern 
i els alts càrrecs
Tram. 310-00214/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la carta que el president de la Generalitat va trametre 
al president de la Comissió Europea i als caps d’estat i de 
govern de diversos països de la Unió Europea
Tram. 310-00215/10
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00120/10
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00121/10
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00122/10
Anunci p. 61

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00123/10
Anunci p. 61

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00124/10
Anunci p. 61

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00125/10
Anunci p. 61

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00126/10
Anunci p. 62
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya
Tram. 311-00949/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la qualificació de Terra Lliure com a organització 
terrorista
Tram. 311-01032/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre una piulada feta pel Memorial Democràtic relativa 
a Terra Lliure
Tram. 311-01033/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades amb relació a la piulada fe-
ta pel Memorial Democràtic relativa a Terra Lliure
Tram. 311-01034/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la petició al Memorial Democràtic perquè qualifiqui 
Terra Lliure d’organització terrorista
Tram. 311-01035/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la paga extraordinària de desembre del personal 
sanitari no facultatiu jubilat que té reconegut un complement 
de pensió per jubilació
Tram. 311-01047/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la incorporació de canons de so al Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01055/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost dels canons de so per al Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01056/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els efectes que pot produir en les persones l’ús 
dels canons de so pels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01057/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la incorporació de canons de so al 
material antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01058/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses i la in-
corporació de canons de so al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01059/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les funcions del portaveu del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01060/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de rodes de premsa del portaveu del 
Cos dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 311-01061/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’intervencions als mitjans de comuni-
cacions del portaveu del Cos de Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 311-01062/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les funcions del coordinador de l’Oficina del Porta-
veu de la Direcció General de la Policia
Tram. 311-01063/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les persones destinades a l’Oficina del Portaveu 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01064/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 311-01065/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els projectes de recerca del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 311-01066/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nomenament del nou director del Centre de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 311-01067/10
Anunci p. 68

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
qualificació de Terra Lliure com a organització terrorista
Tram. 314-10799/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades amb relació a la piulada feta pel Memo-
rial Democràtic relativa a Terra Lliure
Tram. 314-10800/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició al Memorial Democràtic perquè qualifiqui Terra Lliure 
d’organització terrorista
Tram. 314-10801/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució del Fons de cooperació local
Tram. 314-10802/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a garantir la medicació continuada a 
totes les persones que la necessiten
Tram. 314-10803/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats i els equipaments culturals finançats a Barcelona 
el 2013 i els previstos per al 2014
Tram. 314-10804/10
Formulació p. 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions i les obligacions del conveni signat per a ubicar a 
Barcelona una subseu del museu State Hermitage
Tram. 314-10805/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions fetes als consorcis i les fundacions culturals de 
Barcelona el 2013 i les previstes per al 2014
Tram. 314-10806/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost destinat a la protecció del patrimoni cultural 
a Barcelona, en compliment de la Llei 22/1998, de la Carta 
Municipal de Barcelona, el 2013
Tram. 314-10807/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de la sisena hora als centres escolars de 
Barcelona
Tram. 314-10808/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar 
del curs 2013-2014
Tram. 314-10809/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres escolars amb jornada compactada a Barcelona
Tram. 314-10810/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van obtenir la graduació en edu-
cació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-10811/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola Congrés-Indians, de 
Barcelona
Tram. 314-10812/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola La Maquinista, de Bar-
celona
Tram. 314-10813/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex d’absentisme escolar a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-10814/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres 
educatius de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10815/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-10816/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del pressupost per a les plantilles dels centres do-
cents de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10817/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica en concepte de beques de menja-

dor per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 
2013-2014
Tram. 314-10818/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de formació d’adults a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10819/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques destinades a les famílies que op-
ten per l’ús de la carmanyola als centres públics de Barcelo-
na el curs 2013-2014
Tram. 314-10820/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per al finançament de les esco-
les d’adults a Barcelona el 2013
Tram. 314-10821/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Bar-
celona en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10822/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica a les escoles de música de Barcelo-
na per al curs 2013-2014
Tram. 314-10823/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions previstes en el pressupost del 2014 per a Bar-
celona en matèria d’educació o ensenyament
Tram. 314-10824/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de ti-
tularitat de la Generalitat a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10825/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat 
de la Generalitat a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10826/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
Tram. 314-10827/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de formació professional i de programes de qualifi-
cació professional inicial a Barcelona per al curs 2013-2014
Tram. 314-10828/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de les escoles d’educació especial municipals, 
de la Generalitat i concertades a Barcelona el 2013
Tram. 314-10829/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona del curs 2012-2013
Tram. 314-10830/10
Formulació p. 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica a les llars d’infants municipals de 
Barcelona per al curs 2013-2014
Tram. 314-10831/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Campionat del Món de Natació el 
2013
Tram. 314-10832/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments esportius que han rebut finançament per a la 
construcció o l’arranjament el 2013, a Barcelona
Tram. 314-10833/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció i di-
fusió de la cultura en el període 2011-2013
Tram. 314-10834/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a 
l’adolescència en el període 2011-2013
Tram. 314-10835/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import, el nombre i el concepte dels ajuts atorgats als co-
merciants de Barcelona el 2013
Tram. 314-10836/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya el 2013
Tram. 314-10837/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barcelona en 
el període 2011-2013
Tram. 314-10838/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones en el període 2011-2013
Tram. 314-10839/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de construcció i posada en marxa de les residències i 
dels centres de dia a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10840/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’atenció social 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10841/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica feta al Consorci de l’Habitatge en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10842/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agèn-

cia de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la cons-
trucció d’habitatges a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10843/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la 
gent gran en el període 2011-2013
Tram. 314-10844/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de l’aportació a l’Ajuntament 
de Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsi-
diarietat i suplència en el període 2011-2013
Tram. 314-10845/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a les famílies 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10846/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’educació en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10847/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a per-
sones amb discapacitat en el període 2011-2013
Tram. 314-10848/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils en el període 2011-2013
Tram. 314-10849/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de la Generalitat cedides a l’Ajuntament de Barcelo-
na en el període 2011-2013
Tram. 314-10850/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generali-
tat en el període 2011-2013
Tram. 314-10851/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i 
sobre la previsió de costos el 2012 i el 2013
Tram. 314-10852/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat per a la construcció d’equi-
paments socials a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10853/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes previstos per a fer efectives durant el proper 
exercici les transferències pendents de pagament a l’Ajunta-
ment de Barcelona i a les seves empreses, instituts i altres 
entitats
Tram. 314-10854/10
Formulació p. 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció de 
l’ocupació i el creixement empresarial en el període 2011-
2013
Tram. 314-10855/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per als estrangers 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10856/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques a Barcelona en el període 2005-2013
Tram. 314-10857/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a Fira de Barcelona el 2013
Tram. 314-10858/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental en el període 2011-2013
Tram. 314-10859/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona el 2011 i el 2013
Tram. 314-10860/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes 
autònoms en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10861/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves em-
preses en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10862/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a 
polítiques d’habitatge en el període 2011-2013
Tram. 314-10863/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de 
joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10864/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a la infància 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10865/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els autònoms i les petites i mitjanes empreses de Barcelona 
beneficiats amb les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances en el període 2011-2013
Tram. 314-10866/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat de les operacions de compravenda de 

solars, locals i edificis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10867/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
adquisicions de béns immobles, locals i solars el 2013
Tram. 314-10868/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a 
Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10869/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió a 
Barcelona, en el període 2011-2013, en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-10870/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels lloguers de locals i edi-
ficis ocupats per la Generalitat a Barcelona en el període 
2011-2013
Tram. 314-10871/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraestructures bà-
siques i transport en el període 2011-2013
Tram. 314-10872/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10873/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les despeses pressupostades i liquidades en inversions a 
Barcelona el 2012 i el 2013
Tram. 314-10874/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions finalistes en matèria d’atenció 
primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-10875/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les rondes 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10876/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de millorament 
del paisatge urbà en el període 2011-2013
Tram. 314-10877/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donaci-
ons a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10878/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos tributaris i no tributaris recaptats a Barcelona en 
el període 2012-2013
Tram. 314-10879/10
Formulació p. 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en 
situació de pobresa extrema en el període 2011-2013
Tram. 314-10880/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes en el període 2012-2013
Tram. 314-10881/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes als proveïdors en el període 2011-2013
Tram. 314-10882/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques sanitàries en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10883/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió a 
Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10884/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció del 
turisme en el període 2011-2013
Tram. 314-10885/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències de les 
institucions comunitàries europees per a projectes d’inver-
sió a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10886/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10887/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’ingressos per l’aplicació de la taxa turística a 
Barcelona el 2014
Tram. 314-10888/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes amb els ingressos recaptats amb l’impost 
turístic en el període 2012-2013
Tram. 314-10889/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències corrents 
i de capital atorgades a l’Ajuntament de Barcelona en el pe-
ríode 2011-2013
Tram. 314-10890/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers 
Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-10891/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajunta-
ment de Barcelona el 2013
Tram. 314-10892/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions al Servei de Detecció i Contacte de Menors 
Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10893/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones registrades en el Registre central de 
persones assegurades del Servei Català de la Salut el 2013
Tram. 314-10894/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisió de la cèdula d’habitabilitat 
fetes per l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-10895/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats que han estat 
presentats per a protecció a Barcelona el 2013
Tram. 314-10896/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a 
Barcelona
Tram. 314-10897/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a fomentar la formació i l’ocupació entre els joves el 2013
Tram. 314-10898/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes signats amb relació a la borsa d’habitatge de llo-
guer per a joves de Barcelona el 2013
Tram. 314-10899/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de 
joventut el 2013
Tram. 314-10900/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
depuradora del riu Besòs
Tram. 314-10901/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum d’aigua a Barcelona el 2013
Tram. 314-10902/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació acústica a Barcelona el 2013
Tram. 314-10903/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les emissions de contaminants a l’atmosfera a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-10904/10
Formulació p. 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de residus recollits a Barcelona el 2013
Tram. 314-10905/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació lluminosa a l’àrea metropolitana de Barcelona 
el 2013
Tram. 314-10906/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de Barce-
lona el 2013
Tram. 314-10907/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya que han operat a Barcelona el 2013
Tram. 314-10908/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a millorar les infraestructures i els serveis 
municipals als barris de Collserola el 2013
Tram. 314-10909/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida selectiva a Barcelona durant el 2013
Tram. 314-10910/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a construir nous ecoparcs
Tram. 314-10911/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de residus tecnològics a Barcelona el 2013
Tram. 314-10912/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de l’Agència Catalana de l’Aigua amb l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10913/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a construir noves dessalinitzadores
Tram. 314-10914/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a fomentar la formació i l’ocupació
Tram. 314-10915/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a projectes d’emprenedors a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-10916/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc de Barce-
lona Creixement el 2013
Tram. 314-10917/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes als mercats de Barcelona en el període 
2008-2013
Tram. 314-10918/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes aixecades a comerços de Barcelona amb 
relació al compliment de la normativa estatal d’horaris co-
mercials el 2012 i el 2013
Tram. 314-10919/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions imposats el 2013 a establiments 
de Barcelona perquè no retolen en català
Tram. 314-10920/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes a Barcelona amb els fons recaptats per l’im-
post turístic el 2012 i el 2013
Tram. 314-10921/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció de Barcelona com a destinació turística el 2013
Tram. 314-10922/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a promoure la marca Barcelona 
en el període 2010-2013
Tram. 314-10923/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a comerços de Barcelona el 2013
Tram. 314-10924/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients i les sancions a comerços de Barcelona en el pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-10925/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de regulació d’ocupació presentats a 
Barcelona en el període 2008-2013
Tram. 314-10926/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a empreses de Barcelona el 2013
Tram. 314-10927/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Barcelona per delictes, faltes, reque-
riments judicials i delictes el 2013
Tram. 314-10928/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions penals a Barcelona el 2013
Tram. 314-10929/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esqua-
dra a Barcelona durant el 2013
Tram. 314-10930/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral a la Sala de Coordinació de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-10931/10
Formulació p. 113
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han ingressat en centres peniten-
ciaris de Barcelona el 2013
Tram. 314-10932/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutada-
na a l’espai públic interposades pels mossos d’esquadra a 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10933/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de delictes i faltes produïts a Barcelona durant 
el 2013 que els Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-10934/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el 2013, 
en concret a la regió policial Metropolitana Barcelona
Tram. 314-10935/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències amb pena de treballs en benefici de la comunitat 
dictades a Barcelona el 2013
Tram. 314-10936/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-10937/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelo-
na el 2013
Tram. 314-10938/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra amb la Guàr-
dia Urbana i amb el Cos Nacional de Policia el 2013
Tram. 314-10939/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per robatori al metro de Barcelona, 
als Ferrocarrils de la Generalitat i als tramvies metropolitans 
el 2013
Tram. 314-10940/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies interposades a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10941/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del conveni marc de coordinació, cooperació i col-
laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de se-
guretat pública i policia
Tram. 314-10942/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Barce-
lona i la previsió per als propers anys
Tram. 314-10943/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre di-
verses dades relatives al servei del tramvia metropolità cor-
responents al 2013
Tram. 314-10944/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències a les línies dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya el 2013
Tram. 314-10945/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions fermes per infraccions d’excés de velocitat a les 
rondes de Barcelona el 2013
Tram. 314-10946/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències en el servei del tramvia metropo-
lità el 2013
Tram. 314-10947/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives als Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya el 2013
Tram. 314-10948/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de T12 sol·licitades i el nombre de viatges fets amb 
aquestes targetes el 2013
Tram. 314-10949/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a l’adaptació de les instal·lacions del metro a 
les persones amb mobilitat reduïda fetes el 2013
Tram. 314-10950/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a implantar el títol de transport públic TMobilitat
Tram. 314-10951/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar-
celona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-10952/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a implantar la targeta T16 i les millores que com-
portarà respecte a la T12
Tram. 314-10953/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar-
celona amb relació a la línia 9 del metro
Tram. 314-10954/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació feta a l’àrea extraordinària de rehabilitació inte-
gral del barri del Carmel, de Barcelona, del 2005 ençà
Tram. 314-10955/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits de l’Institut Català del Sòl de-
socupats de Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-10956/10
Formulació p. 122
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del 
Sòl el 2013
Tram. 314-10957/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació en rehabilitació d’habitatges de Barcelona del 
2007 ençà
Tram. 314-10958/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat fe-
tes per l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-10959/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llicències d’obres atorgades per a promocions 
d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl els anys 2011, 
2012 i 2013
Tram. 314-10960/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-10961/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’inici i finalització de la promoció de l’Institut Català 
del Sòl a la Colònia Castells de Barcelona
Tram. 314-10962/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl 
el 2012 i el 2013
Tram. 314-10963/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl el 
anys 2011, 2012 i 2013
Tram. 314-10964/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’acabament de les obres i la posada 
en funcionament del centre de preventius de la Zona Fran-
ca de Barcelona i la previsió per al tancament de la presó 
Model
Tram. 314-10965/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis de Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-10966/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis privats de Barcelona el 2012 i el 2013
Tram. 314-10967/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, acollit a la convocatò-
ria del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10968/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de millorament de l’accessibilitat 

de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació 
d’Urquinaona
Tram. 314-10969/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10970/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 
2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10971/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Besòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10972/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-10973/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-10974/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la convocatò-
ria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10975/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2006 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de de-
sembre de 2013
Tram. 314-10976/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Bordeta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10977/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta al barri del Carmel i als seus entorns, a Barce-
lona, el 2013, en forma de transferències corrents o paga-
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ments d’obres executades a l’Agència de Promoció del Car-
mel i Entorns, SA, i la previsió per al 2014
Tram. 314-10978/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’habitatges de protecció oficial de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona en data 
del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10979/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges protegits fets per l’Institut Català del 
Sòl el 2013 i les previsions per al 2014
Tram. 314-10980/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica feta al Consorci de l’Habitatge del 
2009 al 2013
Tram. 314-10981/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2013
Tram. 314-10982/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta per l’Institut Català del Sòl al barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10983/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals per a la promoció d’habitatges protegits 
de l’Institut Català del Sòl desocupats de Barcelona els anys 
2011, 2012 i 2013
Tram. 314-10984/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures de GISA a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2013 i la previsió d’execució 
per al 2014
Tram. 314-10985/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els solars de l’Institut Català del Sòl en propietat i cedits a 
Barcelona
Tram. 314-10986/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies es-
tructurals, a Barcelona, el 2012 i el 2013
Tram. 314-10987/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a 
polítiques d’habitatge el 2013
Tram. 314-10988/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies es-
tructurals, al barri de Canyelles de Barcelona, del 2007 ençà
Tram. 314-10989/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica als consorcis d’educació, d’habitat-

ge, de serveis socials, sanitari i a l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona el 2013
Tram. 314-10990/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció de residències i centres de dia per 
a gent gran que estableix el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de ser-
veis socials
Tram. 314-10991/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acolliment de Barcelona i sobre els menors que hi 
són acollits
Tram. 314-10992/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la infància i a 
l’adolescència de Barcelona el 2013
Tram. 314-10993/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció dels centres residencials d’acció 
educativa per a la infància que estableix el conveni de col-
laboració amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria d’equi-
paments de serveis socials
Tram. 314-10994/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció d’equipaments per a persones amb 
discapacitat que estableix el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments 
de serveis socials
Tram. 314-10995/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte 
d’equips i centres d’atenció a la infància i a l’adolescència 
el 2013
Tram. 314-10996/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona
Tram. 314-10997/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres residencials d’acció educativa en funcionament 
a Barcelona
Tram. 314-10998/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles 
i en obres
Tram. 314-10999/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de valoració, valoracions, plans indivi-
duals d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11000/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han mort abans de rebre la pres-
tació assignada en el pla individual d’atenció a Barcelona
Tram. 314-11001/10
Formulació p. 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència
Tram. 314-11002/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben un ajut o que estan en es-
pera de rebre’l en compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11003/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes als centres assistencials per a gent gran a 
Barcelona el 2013
Tram. 314-11004/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a accedir a residències per a persones 
amb discapacitat de Barcelona
Tram. 314-11005/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a accedir centres de dia per a persones 
amb discapacitat de Barcelona
Tram. 314-11006/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones en llista d’espera per a accedir a una plaça de cen-
tre de dia de titularitat pública per a gent gran
Tram. 314-11007/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Barcelona
Tram. 314-11008/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera en els procediments dels plans indivi-
duals d’atenció en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, re-
lativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11009/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona
Tram. 314-11010/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència de titularitat pública i sos-
tingudes amb fons públics per a persones amb discapacitat 
creades a Barcelona
Tram. 314-11011/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca-
pacitat a Barcelona
Tram. 314-11012/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de renda mínima d’inserció a Barcelona el 2013
Tram. 314-11013/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a gent gran de titulari-
tat pública a Barcelona en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-11014/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que treballen als centres i equipaments 
d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona
Tram. 314-11015/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de la Generalitat a l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona en els pressupostos del 2014
Tram. 314-11016/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’atenció primària de Barcelona
Tram. 314-11017/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres sociosanitaris previstos en el 
conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2008-2015 i sobre les partides pressu-
postàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11018/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’urgències d’atenció primària de Bar-
celona
Tram. 314-11019/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació anual de la Generalitat a l’Agència de Salut Públi-
ca de Barcelona del 2002 al 2013
Tram. 314-11020/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Barcelo-
na, desglossat per especialitats i per equips
Tram. 314-11021/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres d’atenció primària previs-
tos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11022/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres de salut mental previstos en 
el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2003-2007, sobre les partides pressu-
postàries assignades a cada projecte i el cost dels equipa-
ments finalitzats
Tram. 314-11023/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’atenció primària continuada de Bar-
celona
Tram. 314-11024/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida pressupostària assignada al Consorci Sanitari de 
Barcelona per al 2014
Tram. 314-11025/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels equipaments hospitalaris previstos 
en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona per al període 2003-2007 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11026/10
Formulació p. 149
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres d’atenció primària previs-
tos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11027/10
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels equipaments de salut mental previs-
tos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11028/10
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell de trihalometans en l’aigua de consum a Barcelona
Tram. 314-11029/10
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a disminuir la contaminació per trihalome-
tans a l’aigua de consum el 2013
Tram. 314-11030/10
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-11031/10
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment del càncer de tiroide
Tram. 314-11032/10
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del càncer de tiroide
Tram. 314-11033/10
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els residus provinents d’armes químiques del conflicte bèl-
lic de Síria
Tram. 314-11034/10
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de l’augment de l’import de la matrícula a les escoles 
oficials d’idiomes
Tram. 314-11035/10
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres educatius de primària que es preveu reconvertir en 
instituts de secundària
Tram. 314-11036/10
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’Escola Agnès Armengol, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11037/10
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte educatiu de l’Escola Agnès Armengol, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11038/10
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat com a centres d’educació infantil i primària de les 
tres escoles públiques del districte setè de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11039/10
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat 
de l’Estat
Tram. 314-11040/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat 
de l’Estat en casos que requereixen recursos especialitzats
Tram. 314-11041/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat 
de l’Estat en casos relatius a situacions d’emergència a 
la mar
Tram. 314-11042/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comunicacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat 
de l’Estat en casos relatius a situacions d’emergència a la 
muntanya
Tram. 314-11043/10
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els possibles casos en què el Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya no hagi comunicat una 
emergència als cossos i forces de seguretat de l’Estat
Tram. 314-11044/10
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
possibles casos en què el Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 no hagi facilitat el telèfon dels cossos 
i forces de seguretat de l’Estat
Tram. 314-11045/10
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes de proveïment de medicaments a les farmàcies
Tram. 314-11046/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exclusió de l’assistència sanitària de les persones que esti-
guin més de noranta dies fora de l’Estat espanyol
Tram. 314-11047/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dels Mossos d’Esquadra per a esbrinar si Plata-
forma per Catalunya defensa actituds feixistes
Tram. 314-11048/10
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notificació de l’import de la partida de despesa corrent per 
al 2013 de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida
Tram. 314-11049/10
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a convocar oposicions d’educadors so-
cials
Tram. 314-11050/10
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar la supressió de convenis de formació 
per als estudiants universitaris
Tram. 314-11051/10
Formulació p. 158



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

SUMARI 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per als celíacs
Tram. 314-11052/10
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intoxicació alimentària a Alp (Cerdanya)
Tram. 314-11053/10
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació a les persones sense 
sostre el 2013 i les previsions per al 2014
Tram. 314-11054/10
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre 
l’evolució dels pacients atesos a l’Hos pital Arnau de Vilano-
va, de Lleida (Segrià), els cinc darrers anys
Tram. 314-11055/10
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi per a instal·lar pantalles acústiques a la carretera 
C-32 al pas pel Maresme
Tram. 314-11056/10
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de l’estudi per a instal·lar pantalles acústiques a 
la carretera C-32 al pas pel Maresme
Tram. 314-11057/10
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de correcció acústica per a la carretera C-32 al pas 
pel Maresme
Tram. 314-11058/10
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de les mesures de correcció acústica per a la 
carretera C-32 al pas pel Masnou
Tram. 314-11059/10
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat per part de l’ex-secretari d’Ocupació 
i Relacions Laborals
Tram. 314-11060/10
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes adjudicats a PricewaterhouseCoopers els tres 
darrers anys
Tram. 314-11061/10
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de l’article 7 de la Llei 13/2005, del 27 de de-
sembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat
Tram. 314-11062/10
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paga extraordinària del personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 314-11063/10
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte, l’emplaçament i el finançament del Centre de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 314-11064/10
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a canviar la direcció del Centre de Medicina Re-
generativa de Barcelona
Tram. 314-11065/10
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés dels veïns del barri de Can Rull al servei d’urgències 
de l’Hospital de Sabadell
Tram. 314-11066/10
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’acomiadament d’una doctora interina del CAP 
Els Merinals, de Sabadell
Tram. 314-11067/10
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
no-renovació dels contractes dels interins que estan en situ-
ació de baixa per malaltia o per maternitat a l’Administració 
de justícia
Tram. 314-11068/10
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
títols del transport públic del Camp de Tarragona
Tram. 314-11069/10
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans disponibles dels parcs de bombers de Prats de Llu-
çanès i Vic (Osona)
Tram. 314-11070/10
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació del parc de bombers Rubí - Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11071/10
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-11072/10
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a convocar l’oferta pública d’ocupació
Tram. 314-11073/10
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers en el període 2011-2013
Tram. 314-11074/10
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de parcs de bombers en el període 2011-2013
Tram. 314-11075/10
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de visites i accions per a difondre la cultura de la 
prevenció que ha fet el Cos de Bombers en el període 2011-
2013
Tram. 314-11076/10
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pràctiques i simulacions que ha fet el Cos de 
Bombers el període 2011-2013
Tram. 314-11077/10
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions dels bombers el 2013
Tram. 314-11078/10
Formulació p. 168
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’intervencions del Cos de Bombers en incendis 
d’edificis el 2013
Tram. 314-11079/10
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers en incendis en 
la via pública el 2013
Tram. 314-11080/10
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers en incendis de 
vegetació el 2013 i el nombre d’hectàrees cremades
Tram. 314-11081/10
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers en salvament i 
rescat de persones en perill el 2013
Tram. 314-11082/10
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers en el medi na-
tural el 2013
Tram. 314-11083/10
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’intervencions del Cos de Bombers en el salva-
ment d’animals i béns i en l’assistència sanitària immediata 
el 2013
Tram. 314-11084/10
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers en accidents 
de trànsit el 2013
Tram. 314-11085/10
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers en accidents o 
incendis ferroviaris, de vaixells i d’aeronaus el 2013
Tram. 314-11086/10
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers per fuites de 
gas el 2013
Tram. 314-11087/10
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers per patologies 
de la construcció el 2013
Tram. 314-11088/10
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers per fenòmens 
meteorològics el 2013
Tram. 314-11089/10
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions del Cos de Bombers en accidents 
en infraestructures que afecten serveis bàsics el 2013
Tram. 314-11090/10
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions urgents del Cos de Bombers en 
el període 2011-2013
Tram. 314-11091/10
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps mitjà de resposta en les intervencions urgents del 
Cos de Bombers
Tram. 314-11092/10
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc mòbil del Cos de Bombers
Tram. 314-11093/10
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de vehicles en rènting i en propietat del Cos de 
Bombers
Tram. 314-11094/10
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del manteniment i les assegurances dels vehicles del 
Cos de Bombers
Tram. 314-11095/10
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període d’amortització dels vehicles del Cos de Bombers
Tram. 314-11096/10
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles de transport de personal, de suport lo-
gístic i de càrrega del Cos de Bombers
Tram. 314-11097/10
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’unitats del parc mòbil del Cos de Bombers que 
són del tipus «pick-up»
Tram. 314-11098/10
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida pressupostària destinada al manteniment, l’adquisi-
ció i el rènting de vehicles del Cos de Bombers
Tram. 314-11099/10
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles del Cos de Bombers que estan aturats 
per manca de pressupost per a fer-hi les reparacions pen-
dents
Tram. 314-11100/10
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost previst per a reparar els vehicles no operatius 
del Cos de Bombers
Tram. 314-11101/10
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació i la tipologia de vehicles de cada parc de bombers
Tram. 314-11102/10
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de torres de guaita actives
Tram. 314-11103/10
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de torres de guaita que s’han tancat del 2011 ençà
Tram. 314-11104/10
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancar torres de guaita
Tram. 314-11105/10
Formulació p. 176
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida pressupostària destinada al manteniments de les 
torres de guaita
Tram. 314-11106/10
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal destinada a les torres de guaita
Tram. 314-11107/10
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal prevista per a les torres de guaita
Tram. 314-11108/10
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida pressupostària destinada al manteniment dels han-
gars aeris del Cos de Bombers
Tram. 314-11109/10
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses licitadores als concursos per a contractar mitjans 
aeris per a salvació i per a prevenció d’incendis
Tram. 314-11110/10
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses adjudicatàries de mitjans aeris
Tram. 314-11111/10
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
baixa mitjana oferta per les empreses licitadores de mitjans 
aeris i la baixa de les empreses adjudicatàries
Tram. 314-11112/10
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu de licitació del concurs, el cost de l’adjudicació i la li-
quidació final dels mitjans aeris contractats per a salvació i 
per a prevenció d’incendis
Tram. 314-11113/10
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hores contractades i les hores efectivament fetes pels mit-
jans aeris contractats
Tram. 314-11114/10
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos destinats a renovar o reparar els vehicles per a 
traslladar productes perillosos dels parcs de bombers
Tram. 314-11115/10
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos previstos per al 2014 per a renovar o reparar els 
vehicles per a traslladar productes perillosos dels parcs de 
bombers
Tram. 314-11116/10
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’especialistes en risc químic al Cos de Bombers
Tram. 314-11117/10
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació amb relació a un accident o incendi amb 
risc químic
Tram. 314-11118/10
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
darrera revisió de la Carta de serveis dels Bombers
Tram. 314-11119/10
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de la Carta de serveis dels Bombers en el perío-
de 2011-2013
Tram. 314-11120/10
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les millores introduïdes en la Carta de serveis dels Bombers
Tram. 314-11121/10
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
eines del Departament d’Interior per a valorar el nivell de sa-
tisfacció dels usuaris
Tram. 314-11122/10
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de queixes pel servei del Cos de Bombers en el pe-
ríode 2011-2013
Tram. 314-11123/10
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà de resposta de les queixes pel servei del Cos 
de Bombers
Tram. 314-11124/10
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació de l’avaluació de la Carta de serveis dels Bom-
bers
Tram. 314-11125/10
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores de formació contínua per als bombers
Tram. 314-11126/10
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temaris dels cursos adreçats al Cos de Bombers
Tram. 314-11127/10
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de cursos de formació per als bombers relacionats 
amb la millora contínua
Tram. 314-11128/10
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre el 
nombre de cursos de formació per als bombers sobre incorpo-
ració de noves tècniques
Tram. 314-11129/10
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores emprades en els temaris dels cursos de for-
mació del Cos de Bombers
Tram. 314-11130/10
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència als cursos de formació del Cos de Bombers
Tram. 314-11131/10
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació específica per als bombers dels parcs dotats amb 
furgons especials per a actuacions en cas de risc químic
Tram. 314-11132/10
Formulació p. 184



Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores de formació específica en risc químic fetes 
en el període 2011-2013
Tram. 314-11133/10
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació al Projecte de llei del Govern de l’Es-
tat de reforma de la demarcació i planta judicial
Tram. 314-11134/10
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió dels partits judicials de Cervera i Balaguer i sobre 
l’estat de construcció de l’edifici judicial a Balaguer
Tram. 314-11135/10
Formulació p. 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tractament dels residus d’armes químiques de Síria a la 
planta de residus especials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-11136/10
Formulació p. 185

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses qüestions relatives a parcs de bombers
Tram. 314-11137/10 a 314-11210/10
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del projecte complementari d’obres de concentració 

parcel·lària de la zona regable de Vilanova de l’Aguda (No-
guera) i altres municipis
Tram. 314-11211/10
Formulació p. 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
talls de subministrament elèctric a Claravalls (Urgell)
Tram. 314-11212/10
Formulació p. 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals quinze metges de l’Hospital Arnau de Vi-
lanova, de Lleida (Segrià), han concursat per traslladar-se a 
treballar a l’Aragó
Tram. 314-11213/10
Formulació p. 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació en els serveis de l’Hospital Arnau de Vilanova, de 
Lleida (Segrià), pel fet que quinze metges d’aquest hospital 
han concursat per a prestar serveis a l’Aragó
Tram. 314-11214/10
Formulació p. 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació en els serveis d’urgències de l’Hospital Arnau de 
Vilanova, de Lleida (Segrià), pel fet que dos metges d’aquest 
servei han concursat per a prestar serveis a l’Aragó
Tram. 314-11215/10
Formulació p. 190
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la violència masclista en l’àmbit 
de la parella
Tram. 310-00204/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la tutela dels drets dels im-
migrants internats al Centre d’Internament 
d’Estrangers de Barcelona
Tram. 310-00205/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els fets delictius que s’han pro-
duït les darreres setmanes
Tram. 310-00206/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les respostes a la carta que 
el president de la Generalitat va trametre a 
mandataris internacionals
Tram. 310-00207/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions per a evitar 
la pèrdua de l’habitatge de les famílies amb 
més dificultats
Tram. 310-00208/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el reconeixement a Europa de la 
qualitat de la recerca que es fa a Catalunya
Tram. 310-00209/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la construcció d’un centre 
d’atenció primària a Viladecans
Tram. 310-00210/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la carretera C-55 i la mobilitat a 
les comarques centrals
Tram. 310-00211/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el finançament del transport pú-
blic a les àrees metropolitanes
Tram. 310-00212/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació laboral del Cos de 
Bombers de la Generalitat
Tram. 310-00213/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els criteris d’incompatibilitat 
dels membres del Govern i els alts càrrecs
Tram. 310-00214/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la carta que el president de 
la Generalitat va trametre al president de la 
Comissió Europea i als caps d’estat i de go-
vern de diversos països de la Unió Europea
Tram. 310-00215/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
per a fer front a l’increment de l’impost sobre 
el valor afegit en l’àmbit sanitari
Tram. 317-00120/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els sobre-
costos en inversions inclosos en els pressu-
postos de la Generalitat per al 2014 i sobre 
els beneficiaris d’aquests sobrecostos
Tram. 317-00121/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el dèficit fis-
cal, l’aprovació dels pressupostos i les pre-
visions de creixement econòmic
Tram. 317-00122/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els plans 
del Govern en el cas que no es pugui fer la 
consulta
Tram. 317-00123/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els acords 
assolits per a l’aprovació dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2014
Tram. 317-00124/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la transpa-
rència, la qualitat democràtica i la lluita con-
tra la corrupció
Tram. 317-00125/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el garanti-
ment de la cohesió social durant el 2014 i 
sobre la recepció del president de la Llom-
bardia
Tram. 317-00126/10

Substanciació

Sessió núm. 25, tinguda el 22.01.2014, DSPC-P 45.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les plantilles de les far-
màcies hospitalàries de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-09221/10

Resposta del Govern
Reg. 52233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09221/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les plantilles de les farmàcies hospitalà-
ries de l’Institut Català de la Salut

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 adjunto en l’an-
nex les mitjanes d’efectius de les farmàcies hospitalà-
ries de l’Institut Català de la Salut corresponents als 
mesos d’agost dels anys 2009 a 2013 en termes de per-
sonal equivalent a jornada completa.

Respecte dels criteris d’incorporació de nous profes-
sionals a aquests unitats, l’Acord de Govern de 8 de 
febrer de 2011 suspèn de forma provisional les ofer-
tes d’ocupació pública, situació que es manté actual-
ment, raó per la qual no hi ha prevista la incorporació 
de nous professionals. Pel que fa a la incorporació de 
personal temporal, en el seu cas, aquesta es realitza 
d’acord amb el Pacte de selecció temporal de 29 de ju-
liol de 2010 (Resolució TRE/3870/2010, de 22 d’octu-
bre, DOGC 5770 de 7 de desembre de 2010).

Barcelona, 9 de gener de 2014

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’evolució de l’esperança de vida
Tram. 314-09232/10

Resposta del Govern
Reg. 52199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09232/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’esperança de vida

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Les darreres dades oficials publicades sobre l’evolu-
ció de l’esperança de vida corresponen a l’any 2011 en 
què, a Catalunya, l’esperança de vida en néixer seguia 
mostrant un moderat increment. L’evolució de l’espe-
rança de vida del 2012 s’està treballant en aquests mo-
ments disposant únicament de dades avançades per 
l’IDESCAT i l’INE sobre el nombre absolut de defun-
cions i manquen les dades oficials de la població per a 
poder finalitzar l’estudi.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de reordenació assisten-
cial territorial per a cada sector sanitari per 
al 2013 i el 2014
Tram. 314-09390/10

Resposta del Govern
Reg. 52200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09390/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de reordenació assistencial territorial per a 
cada sector sanitari per al 2013 i el 2014

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:
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Els projectes de reordenació assistencial i territori-
al són una part de l’acció operativa territorial que el 
Departament de Salut i el CatSalut posen en pràctica 
per a la consecució dels objectius de salut que emanen 
principalment del Mapa sanitari, sociosanitari i de sa-
lut pública de 2008 i del Pla de Salut 2011-2015, així 
com també d’altres instruments de planificació estra-
tègica del Departament, com és el cas dels plans di-
rectors. No es tracta, però, d’un pla tancat i amb un 
horitzó estàtic i comú per a totes les reordenacions 
que ara hi ha en marxa i per a tots els territoris de Ca-
talunya per igual, sinó d’una selecció de projectes que 
es troben en diferents graus de desenvolupament, mo-
dulats en funció de les prioritats de la planificació es-
tratègica que marca en cada moment el Departament, 
i que es configuren com a eines de millora continuada, 
dinàmiques i obertes.

A dia d’avui, els projectes de reordenació assistencial i 
territorial prioritzats per a l’any 2014 (cronicitat, aten-
ció sociosanitària, atenció a la salut mental, adequació 
de l’atenció hospitalària, terciarisme, especialitats bà-
siques i de mitjana complexitat, laboratoris i diagnòs-
tic per la imatge, i urgències) han definit ja el seu marc 
general, que contempla una anàlisi de situació o punt 
de partida, uns objectius estratègics i accions a em-
prendre, i uns indicadors de seguiment.

D’acord al grau de desenvolupament exposat, doncs, 
encara no és possible respondre amb especificitat a la 
pregunta formulada amb relació a cap sector sanitari 
en concret.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09474/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de sectors sanitaris a Catalunya i a Barce-
lona per al 2013 i el 2014

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:

Els sectors sanitaris van ésser objecte de modificació 
amb el Decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de 
les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei 
Català de la Salut.

Durant tot l’any 2013, doncs, han estat vigents els 29 
sectors sanitaris que delimita l’esmentat Decret. Per al 
2014 no està previst, a dia d’avui, cap canvi de l’actual 
mapa de sectors.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09475/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de treball en xarxa en cada sector entre 
proveïdors sanitaris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Pla de Salut 2011-2015 contempla entre les seves lí-
nies d’actuació assolir un sistema més orientat als ma-
lalts crònics (línia 2), integrat i més resolutiu des dels 
primers nivells i al territori (línia 3), i de més qualitat 
i equitat en l’alta especialització (línia 4). Tots aquests 
assoliments, que persegueixen en darrera instància 
una millor atenció a les necessitats de salut de la po-
blació, tenen molt a veure amb la pràctica clínica dels 
professionals i la seva forma de relacionar-se, i dema-
nen establir dinàmiques de col·laboració entre els pro-
fessionals i els serveis per tal de compartir coneixe-
ment i col·laborar en el procés d’atenció entre nivells 
assistencials, i entre territoris, per tal d’aconseguir una 
bona complementarietat, més accessibilitat i més efici-
ència assistencial.

És amb aquesta intenció que durant els propers anys el 
Pla de Salut vol potenciar la prestació de serveis de sa-
lut en xarxa, reorientant la manera d’organitzar la pres-
tació de serveis i el continu assistencial i promovent en-
torns d’interacció entre organitzacions i professionals 
sota uns objectius comuns. Fa poques setmanes, una de 
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les quatre sales temàtiques de la 3a Jornada del Pla de 
Salut 2011-2015 que el passat 13 de desembre va reunir 
més de 1.600 participants a Sitges, versava precisament 
sobre els serveis de salut en xarxa, en el transcurs de 
la qual es van presentar comunicacions d’experiències 
en el territori, es van identificar els seus elements clau, 
facilitadors i obstaculitzadors, i es van fixar les princi-
pals opcions de desenvolupament futures.

D’altra banda, un dels principals objectius dels plans de 
millora dels nivells de resolució i accessibilitat territorials 
és precisament afavorir l’adaptació de les organitzacions 
del territori a fórmules de gestió integrades i coordina-
des, i potenciar la cooperació i col·laboració entre serveis 
i dispositius assistencials mitjançant el treball en xarxa.

Per tal de fer efectius aquests objectius de potenciació 
del treball en xarxa entre proveïdors que emanen de les 
línies d’actuació del Pla de Salut, un dels instruments 
més importants seran els pactes territorials, el conjunt 
d’acords formals entre proveïdors o centres sanitaris i 
entre professionals d’un territori per a millorar l’aten-
ció i l’eficiència i complir amb els objectius fixats, co-
herents amb les prioritats de la política sanitària defi-
nides pel Pla de salut i concretades en els objectius del 
contracte, les reordenacions assistencials i territorials, 
i d’altres programes del Departament i del CatSalut. 
Aquests pactes, que des de finals de 2013 succeeixen 
els antics pactes d’accés i resolució, preveuen la parti-
cipació dels diferents nivells o àmbits assistencials del 
Siscat, incloent també les entitats supraterritorials o 
les que pertanyen a altres àmbits també implicats (com 
és el cas dels serveis socials, les residències, o la far-
màcia comunitària), i establiran els termes del treball 
en xarxa entre tots aquests agents per a territoris equi-
valents a sector o d’un abast territorial inferior.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de la relació de llocs de tre-
ball de la Generalitat amortitzades del 2011 
ençà
Tram. 314-09529/10

Resposta del Govern
Reg. 52430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09529/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de la relació de llocs de treball de la Genera-
litat amortitzades del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pre-
gunta escrita amb número de tramitació 314-09529/10, 
conjuntament amb les preguntes 314-09530/10 a 314-
09535/10.

Els llocs de personal funcionari i laboral que han es-
tat amortitzats des de gener de 2011 no han afectat a 
places ocupades o reservades a empleats públics, i cal 
ressaltar que les esmentades amortitzacions de places 
han estat motivades o bé per qüestions organitzatives 
departamentals o bé han obeït als diferents Acords de 
Govern de contenció de la plantilla, en el sentit de do-
nar de baixa de la RLT aquells llocs no declarats com 
a essencials que fossin desocupats com a conseqüència 
de l’extinció definitiva de la relació amb l’Administra-
ció de la Generalitat (jubilació, defunció...).

En l’annex núm. 1 es detallen les 858 places amortit-
zades pels diferents Acords de Govern, amb la data 
d’efectes de l’amortització, agrupades per departament 
i unitat directiva.

Per que fa a la RLT, cal tenir en compte que l’article 29 
del Decret legislatiu 1/1997 estableix que la relació de 
llocs de treball és pública i ha d’incloure tots els llocs 
de funcionaris, laborals i eventuals existents en l’Ad-
ministració de la Generalitat.

En aquest mateix sentit, el Decret 128/2002, de 30 
d’abril, sobre la publicitat de les relacions de llocs de 
treball a l’Administració de la Generalitat modificà 
l’article 7.2 del Decret 328/1993, de 28 de desembre, 
establint que El Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals farà públiques trimestralment, a la 
pàgina corresponent de la Generalitat de Catalunya a 
Internet, les modificacions de les relacions de llocs de 
treball que aprovi el Govern o l’òrgan que ho tingui de-
legat. Així mateix es publicarà anualment al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya la relació íntegra de 
llocs de treball actualitzada amb les modificacions que 
s’hagin produït durant l’any immediatament anterior.

D’acord amb l’anterior, el Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques va publicar en el 
DOGC núm.6147, de 12 de juny de 2012, la Resolució 
GRI/1106/2012, de 6 de juny, per la qual es dóna pu-
blicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del 
personal funcionari dels diferents departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Re-
solució GRI/1107/2012, de 25 de maig, per la qual es 
dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de tre-
ball del personal laboral dels departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya i la Resolució GRI/1008/2010, 
de de juny, per la qual es dóna publicitat a la refosa de 
la relació de llocs de treball del personal eventual dels 
diferents departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.
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Finalment, cal dir que com a conseqüència del Pla 
d’Ocupació per a la racionalització de l’organització i 
l’optimització del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, aprovat per 
acord de Govern en la sessió de 27 de març de 2012, i 
que estableix que la reducció de la jornada del 15% dels 
llocs de treball ocupats per personal interí opera amb 
independència de la causa del nomenament i de la jor-
nada que es realitza, la qual cosa la modificació de la 
relació de llocs de treball, de conformitat amb l’article 
47 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, la Direcció General de Funció Pública 
preveu publicar la RLT al DOGC el proper mes de juny.

Pel que fa a la negociació sindical, la Generalitat de 
Catalunya durant la tramitació de l’avantprojecte de Llei 
d’acompanyament de la Llei de Pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2014 va proposar a la Mesa General de 
Negociació dels Empleats Públics de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, la modificació de l’àm-
bit subjectiu d’aquesta Mesa de Negociació de manera 
que s’incorporessin totes les entitats del sector públic 
amb participació majoritària de la Generalitat. Aques-
ta proposta no va ser acceptada per les organitzacions 
sindicals presents a la Mesa de Negociació. Atesa la 
incidència que en la participació sindical pot tenir el 
canvi de l’àmbit subjectiu de la Mesa, el Govern va 
considerar necessari el consens de les parts motiu pel 
qual va retirar aquesta proposta de l’Avantprojecte de 
llei objecte de negociació.

Quant a l’evolució dels nivells d’absentisme, l’annex 2 
inclou el nombre d’episodis de baixa de l’any 2012 i 
fins a 31 d’octubre de 2013. I la informació sobre la 
remuneració de l’òrgan executiu de major rang de les 
empreses del sector públic de la Generalitat, està dis-
ponible i pot ser consultada a través del portal trans-
parència.cat.

Finalment, cal dir que la decisió de proposar l’apro-
vació d’un Estatut del Directiu públic prové, a banda 
de les previsions del propi programa de Govern, d’un 
conjunt de recomanacions elaborades per diferents en-
titats interessades en la millora d l’Administració Pú-
blica catalana. Ente aquestes cal destacar l’Informe del 
Comitè Assessor per a la Reactivació Econòmica i el 
Creixement, que en el document aprovat el desembre 
de 2012 feia referència a la professionalització de la 
direcció pública. També l’informe elaborat per la Co-
missió d’Experts per a la Reforma de l’Administració 
dedicava la seva línia d’actuació núm. 6 a la creació 
d’un sistema professional d’alta direcció pública, així 
com el document elaborat pel Fòrum d’Entitats per a 
la Reforma de l’Administració (FERA) que també pro-
posa la introducció de la direcció pública professional.

En un pla mes tècnic són diversos els documents i tre-
balls acadèmics que estudien aquesta figura, i fins i tot 
en alguns casos, com és el de l’Associació catalana de 
Gestió Pública, s’ha arribat a elaborar esborranys del 
seu desenvolupament normatiu.

Amb caràcter general, bona part de les justificacions 
de la creació d’aquesta estructura directiva, vénen re-
lacionades amb la constatació dels nous reptes i la 
creixent complexitat de l’administració actual, raó per 
la qual molts experts parlen de la necessitat de crear 
un espai intermedi entre els àmbits estrictament polí-
tic i els de la funció pública, en la convicció que aquest 
element ajudaria a gestionar millor aquesta comple-
xitat.

Els professionals que desenvolupessin les seves tas-
ques en aquest espai intermedi s’ocuparien de la di-
recció i gestió de les polítiques publiques que tinguin 
assignades, oferint a l’espai polític tant la professiona-
litat tècnica com la confiança corresponent, i a la part 
operativa la capacitat de direcció, i per tant lideratge i 
motivació.

Així mateix l’actuació d’aquests professionals hauria 
de ser valorada pel seus caps superiors, no únicament 
en funció d’elements de confiança, sinó, molt especi-
alment, en funció d’objectius determinats prèviament: 
responsabilitat per resultats. La responsabilitat pels re-
sultats es desplaça, en part, de l’àmbit polític al tècnic-
professional, a canvi aquest àmbit professional hauria 
de tenir major autonomia en les decisions operatives.

El beneficiaris últims d’aquest canvis són els ciuta-
dans usuaris dels serveis públics que s’asseguren que 
al front de una unitat gestora hi ha una persona que ha 
acreditat que te les competències per exercir com a di-
rectiu públic. Així mateix es promou que si un directiu 
professional desenvolupa les seves tasques adequada-
ment no es veurà afectat necessàriament per un canvi 
derivat del cicle polític-electoral. Finalment un benefi-
ci addicional és l’avaluació periòdica d’aquest directiu, 
normalment anual, que implicarà a la vegada la revisió 
del funcionament dels serveis sota la seva responsa-
bilitat.

Des d’un altre punt de vista la introducció d’aquesta 
nova figura professional crearà una base sòlida per im-
pulsar altres mesures complementàries de modernit-
zació dels serveis públics, de reducció de costos, de 
canvis en la gestió de RRHH, que sovint exigeixen ho-
ritzons temporals mes llargs i estables que els actuals, 
i professionals experimentats per impulsar-les.

El futur text normatiu que reguli aquesta figura haurà 
d’abordar diversos aspectes, entre aquests l’àmbit con-
cret que es reserva a la direcció pública professional, 
la forma de convocatòria d’aquests llocs, que forço-
sament haurà de ser en convocatòries publiques que 
atenguin els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat, 
l’avaluació de l’actuació d’aquest directius i el seu mo-
del retributiu, o els requisits i competències professio-
nals que els han de ser exigibles.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de la relació de llocs de tre-
ball de la Generalitat pressupostades però 
no ocupades
Tram. 314-09530/10

Resposta del Govern
Reg. 52430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09529/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places singulars de la relació de 
llocs de treball de la Generalitat ocupades 
per interins
Tram. 314-09531/10

Resposta del Govern
Reg. 52430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09529/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució d’una mesa sectorial de 
negociació sindical de les entitats del sector 
públic de la Generalitat
Tram. 314-09532/10

Resposta del Govern
Reg. 52430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09529/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels nivells d’absentisme a 
l’Administració de la Generalitat
Tram. 314-09533/10

Resposta del Govern
Reg. 52430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09529/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la remuneració de l’òrgan executiu de 
major rang de les empreses del sector pú-
blic de la Generalitat
Tram. 314-09534/10

Resposta del Govern
Reg. 52430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09529/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies mestres de l’Estatut del di-
rectiu públic
Tram. 314-09535/10

Resposta del Govern
Reg. 52430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09529/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació del Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques a l’aeroport de Girona - Costa 
Brava l’1 d’octubre de 2013
Tram. 314-09818/10

Resposta del Govern
Reg. 52236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09818/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació del Sistema d’Emergències Mèdiques a l’ae-
roport de Girona - Costa Brava l’1 d’octubre 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:

A les 15: 23 h del dia 1 d’octubre de 2013, el Centre 
Coordinador del SEM va rebre l’alerta per una passat-
gera d’uns 20 anys que presentava vòmits i havia fet 
pèrdua transitòria de consciència. A les 15:24 h es va 
assignar una unitat del SEM que va arribar al lloc dels 
fets i va començar a realitzar l’assistència a les 15:38 h. 
Malgrat l’assistència, l’equip del SEM no va aconse-
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guir recuperar la pacient. Acte seguit es va posar en 
marxa el protocol de suport psicològic als familiars.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’integració de la història sa-
nitària i social
Tram. 314-09819/10

Resposta del Govern
Reg. 52237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09819/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau d’integració de la història sanitària i social

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

En el marc del Pla interdepartamental d’interacció 
dels serveis sanitaris i socials, actualment s’està treba-
llant en la identificació del ciutadà mitjançant un iden-
tificador únic, el CIP, com a pas previ a la unificació 
de la història sanitària i social. Alhora, s’està proce-
dint a una integració física mitjançant la compartició 
de variables i de processos d’interoperabilitat.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el desenvolupament de la prescripció infer-
mera i dels programes específics d’infermeria
Tram. 314-09820/10

Resposta del Govern
Reg. 52238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09820/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desenvolupament de la prescripció infermera i dels 
programes específics d’infermeria

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

En aquests moments s’està estudiant el Pacte per la Sa-
nitat, que es va acordar a finals de juliol de 2013, i al 
qual es van adherir professionals metges i infermers.

En els últims anys s’han fet diferents posicionaments 
sobre la prescripció infermera, sent actualment un te-
ma important i estratègic per al Departament de Sa-
lut, motiu pel qual s’està treballant conjuntament amb 
el sector d’infermeria per tal d’elaborar una resposta 
consensuada. El Departament de Salut està en conver-
ses continuades amb el sector infermeria i el Ministe-
ri de Sanitat per tal d’avaluar com portar-ho a terme. 
Una de les opcions que es barallen seria fer una prova 
pilot, però no es descarten altres opcions. En aquests 
moments s’està valorant quina seria la millor via.

Barcelona, 10 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la mortalitat per càncer 
des de la implantació del Pla director d’on-
cologia
Tram. 314-09821/10

Resposta del Govern
Reg. 52493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09821/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la mortalitat per càncer des de la implan-
tació del Pla director d’oncologia

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 adjunto en l’annex 
l’informe sobre l’evolució de la mortalitat per càncer 
a Catalunya elaborat pel Pla Director d’Oncologia.

Barcelona, 10 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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 l’existència d’un acord entre l’Institut 
Català de la Salut i les altres comunitats au-
tònomes per a aconseguir una contractació 
de personal més econòmica
Tram. 314-09996/10

Resposta del Govern
Reg. 52239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09996/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un acord entre l’Institut Català de la Sa-
lut i les altres comunitats autònomes per a aconseguir 
una contractació de personal més econòmica

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Isabel Vallet Sànchez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que no 
existeix cap conveni o pacte entre l’Institut Català de 
la Salut i la resta de comunitats autònomes pel qual 
part de la seguretat social o altres bases de cotització 
siguin proveïdes per la comunitat autònoma d’origen i 
la resta per la comunitat autònoma receptora.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09997/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inspeccions de treball fetes el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

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

El nombre d’inspeccions de treball realitzades a Ca-
talunya van ser de 68.632 ordres de servei l’any 2011 i 
88.062 l’any 2012.

Pel que fa a la recaptació per les sancions que són 
competència de la Generalitat de Catalunya, es van 
recaptar 14.852.502,98 € l’any 2011 i 13.047.471,98 € 
l’any 2012.

No disposem de les dades sobre la recaptació de les 
sancions que són competència de l’Estat.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballadors de Transports Metro-
politans de Barcelona fora de conveni i els 
nivells professionals i salarials que tenen
Tram. 314-09999/10

Resposta del Govern
Reg. 52226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09999/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els treballadors de Transports Metropolitans de Barce-
lona fora de conveni i els nivells professionals i sala-
rials que tenen

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Isabel Vallet Sànchez

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

D’acord amb la informació subministrada per Transports 
Metropolitans de Barcelona, SA (TMB) us informo que:

El personal exclòs de Conveni pertany majoritàriament 
a les àrees corporatives de les empreses (Administra-
ció i Finances, Tecnologia, Recursos Humans i Comu-
nicació i Màrqueting, entre d’altres).

Les condicions del col·lectiu fora de Conveni es re-
geixen segons model de classificació organitzativa de 
llocs de treball, d’acord amb la metodologia HAY, i 
s’enquadra en 5 grans grups professionals.

a) Consell de direcció: Format per grups 0 i 1.

b) Grup 2: Director de servei i responsables d’unitat.

c) Grup 3: Responsables tècnics.

d) Grup 4. Tècnics especialitzats, coordinadors i caps 
de grup.



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

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

e) Grup 5: Tècnics, secretàries de direcció, tècnics de 
desenvolupament i manteniment.

Al web TMB.cat (documentació corporativa) podeu 
trobar el document «Estructura de personal» on es re-
cullen les dades sol·licitades.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 52625 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10002/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acte de beatificació organitzat per l’Església a Tarra-
gona el 13 d’octubre de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres, Hortènsia Grau 
Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-10002/10.

El President de la Generalitat de Catalunya, la Vi-
cepresidenta del Govern i altres càrrecs del Govern 
van respondre positivament a la invitació que els ha-
vien adreçat els organitzadors i convocants de l’acte 
religiós de beatificació del dia 13 d’octubre, la Con-
ferència Episcopal Espanyola i l’Arquebisbat de Tar-
ragona. Per a l’assistència a l’acte es van seguir les 
mateixes premisses que per a tots els actes oficials o 
públics als quals són convidats els membres del Go-
vern, incloent-hi els de tipus religiós, quan són con-
vocats per les diferents tradicions religioses presents 
a Catalunya.

Els representants o responsables de la Coordinadora 
per la Laïcitat i la Dignitat de Tarragona, que va orga-
nitzar un altre acte el mateix dia 13 d’octubre a Tar-
ragona, es van reunir amb l’Arquebisbe de Tarragona, 
Jaume Pujol, però no van sol·licitar formalment cap 
entrevista al Govern de la Generalitat.

L’Arquebisbat de Tarragona i la Conferència Episcopal 
Tarraconense van reiterar i subratllar que la cerimò-
nia s’havia d’interpretar des dels vessants de la pau i 

la reconciliació. En aquest sentit, el 12 de setembre es 
va inaugurar «L’Any Cardenal Vidal i Barraquer, tes-
timoni fidel (1943-2013)», en el 70è aniversari de la 
mort del qui fou conegut com el cardenal de la pau. 
El Govern de la Generalitat hi va ser present. Aquesta 
commemoració, que se celebrarà al llarg de tot l’any, 
va ser aprovada per la Conferència Episcopal Tarraco-
nense per assegurar el record als perseguits també pel 
règim franquista en el si de l’Església.

La Unió de Religiosos de Catalunya, així com diver-
sos responsables de l’Església amb seu a Catalunya 
han reiterat la seva petició de perdó pel paper de l’Es-
glésia en el passat, en la línia del que públicament van 
expressar els bisbes catalans en el document col·lectiu 
Al servei del nostre poble (2011).

Respecte de la presència de grups feixistes durant 
l’acte de beatificació, el Departament d’Interior no va 
detectar la utilització de cap mena de simbologia fei-
xista.

Per últim, s’informa als diputats que el 10 de setem-
bre de 2013 es va signar un conveni de col·laboració 
entre la Conferència Episcopal Espanyola i el Com-
plex Educatiu de Tarragona sobre l’ús de les instal-
lacions d’aquest Complex per l’acte de beatificació del 
13 d’octubre. Totes les despeses de personal, del servei 
de vigilància, del servei i material d’infermeria, de la 
reposició de material higiènic, del servei de jardineria 
i del material de reposició, així com del cost de sub-
ministrament d’aigua i llum, van córrer a càrrec de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10003/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cens de dones que porten nicab i burca que estan 
fent els Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Montserrat Capde-
vila Tatché
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-10003/10, 314-10004/10, 
314-10005/10, 314-10006/10, 314-10007/10, 314-
10008/10, 314-10009/10, 314-10010/10 i 314-10011/10.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra no 
està realitzant cap registre o cens de persones que por-
ten burca o nicab; tampoc disposa de les dades a què 
fan referència les preguntes.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10003/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10003/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10003/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada a les administra-
cions locals i a la guàrdia urbana sobre el 
cens de dones que porten nicab i burca
Tram. 314-10007/10

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10003/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10003/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10003/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10003/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’algun estudi quantitatiu 
alternatiu al cens de dones que porten nicab i 
burca que estan fent els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10011/10

Resposta del Govern
Reg. 52175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10003/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52176 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10013/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament dels Mossos d’Esquadra en la mani-
festació del 12 d’octubre de 2013

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Matías Alonso Ruiz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10013/10.

El dispositiu que el cos de Mossos d’Esquadra va pla-
nificar el passat 12 d’octubre de 2013 es va idear amb 
l’objectiu de mantenir l’ordre públic, garantir la segu-
retat dels participants en els diferents actes, facilitar 
el normal desenvolupament de les mobilitzacions con-
vocades arreu de la ciutat i protegir els béns públics i 
privats.

El dispositiu va començar a les 22:00 hores del dia 11 
d’octubre i es va donar per acabat a les 21:00 hores del 
dia 12 d’octubre.

La coordinació del dispositiu policial es va realitzar 
des del CECOR i es va actuar donant cobertura als 
principals escenaris on hi havien de tenir lloc concen-
tracions i manifestacions.

Pel que fa a l’agressió que va patir un ciutadà durant 
una de les manifestacions, cal dir que dos mossos d’es-
quadra de paisà que es trobaven al lloc dels fets van po-
der protegir-lo i acompanyar-lo a l’hospital; el van 
assessorar sobre com havia de presentar la denúncia 

i el van informar sobre la conveniència d’aportar l’in-
forme mèdic.

La instrucció de les diligències policials realitzades 
per aquests fets correspon al Jutjat d’Instrucció núme-
ro 23 de Barcelona, el qual va incoar un procediment 
per judici de faltes.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 52502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10014/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució del conveni de col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona per a la creació de places de llars 
d’infants

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Annex, us trameto, la relació de places d’esco-
les bressol construïdes i en funcionament a la ciutat 
de Barcelona, d’acord amb l’establert en el conveni de 
col·laboració signat el 26 de juny de 2006 entre el De-
partament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona 
pel període comprès entre el 2006 i el 2009 i el conve-
ni signat el 17 de novembre de 2008 pel període com-
près entre el 2009 i el 2012, desglossat per districtes. 
També s’adjunta la relació de noves construccions pre-
vistes.

Barcelona, 17 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla Xfocat i l’adjudicació del con-
tracte del nou model de les tecnologies de la 
informació i la comunicació de la Generalitat
Tram. 314-10015/10

Resposta del Govern
Reg. 52656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10015/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla Xfocat i l’adjudicació del contracte del nou mo-
del de les tecnologies de la informació i la comuni-
cació de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

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

El Pla XFOCat és el resultat de fer un plantejament co-
herent del desplegament que es durà a terme en el marc 
contractual establert pel Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI) per part dels dos 
adjudicataris de connectivitat: UTE (Telefónica de Es-
paña SAU - Telefónica Móviles de España SAU) i Xarxa 
Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya S.A.

El CTTI ha adjudicat els contractes C1, C2, C3 i C9 a 
la UTE (Telefónica de España SAU - Telefónica Móvi-
les de España SAU), i els contractes C4, C5 i C6 a al-
tres agents:

– Contracte C1: Connectivitat de les seus de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb abast complementari a l’altre 
contracte existent, adjudicat a 18 de novembre de 2010 
a l’empresa Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnolo-
gia de Catalunya S.A.
– Contracte C2: Telefonia fixa, videoconferència i Xar-
xa Intel·ligent.
– Contracte C3: Numeració Especial.
– Contracte C9: Banda Ampla Rural.
– Contracte C4: Mobilitat
– Contracte C5: Nus de comunicació i LAN
– Contracte C6: Gestió de LAN.

En els contractes es preveuen determinades comis-
sions de seguiment que, regularment, realitzaran el se-
guiment de les activitats dels adjudicataris, dels plans 
de negoci i del desplegament territorial.

En el cas del contracte amb Xarxa Oberta de Comunica-
ció i Tecnologia de Catalunya SA, a més, i d’acord amb 
la resolució 407/2009 de la Comissió Europea, es realit-
zen informes de seguiment per part de la Direcció Gene-
ral de Competència de la Comissió Europea i s’hi repor-
ta l’evolució de les ajudes d’Estat relatives al contracte.

En el cas de la UTE Telefónica de España SAU - Te-
lefónica Móviles de España SAU, per ser un dels seus 
components un operador amb pes dominant al mercat 
pel regulador competent (la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia CNMC), es troba sotmès 
a la normativa d’aquest. Una de les obligacions que li 
ha imposat el regulador és l’Oferta de Referencia de 
Líneas Alquiladas, coneguda com a ORLA, l’Oferta 
Regulada de Acceso al Bucle de Abonado, així com 
el Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conduc-
tos (MARCo). La Generalitat de Catalunya no dispo-
sa de competències regulatòries en aquest aspecte, pel 
que aquesta és la normativa que regula l’accés a altres 
operadors.

Tot i això, en el contracte figura un escenari (condicio-
nat per les decisions dels reguladors), per notificar el 
projecte com a susceptible d’ajudes d’Estat. En aquest 
cas, seria la Direcció General de la Competència de la 
Comissió Europea qui podria fixar condicionants per 
posar aquesta xarxa en les condicions que considerés 
oportunes, a l’abast d’altres operadors en determina-
des condicions i seria el regulador espanyol qui en fi-
xaria els preus.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 52312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10016/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les visites a escoles del president de la Generalitat del 
2012 ençà

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, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
10016/10, amb la informació facilitada per l’Oficina 
del President i Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 15 de gener de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència
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Annex

Resposta la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-10016/10:

En primer lloc, cal assenyalar que el nombre de visites 
realitzades a centres escolars no és un indicador que 
permeti valorar el grau de coneixement de la realitat 
educativa d’un país.

Cal tenir en compte que, més enllà de les visites que 
realitzi a les escoles de Catalunya durant un període 
molt concret i limitat de l’any, el president de la Gene-
ralitat és plenament coneixedor de la realitat del món 
educatiu i de les escoles del país a través de la infor-
mació directa que rep de forma permanent del Depar-
tament d’Ensenyament i dels canals de comunicació 
habituals amb els agents del sector.

Joan Vidal de Ciurana
Director

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

Resposta del Govern
Reg. 52313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10017/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris del finançament publicitari de les publica-
cions Línia 3, Línia Mar i Línia Cornellà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Parlon Gil, Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites, amb Número de Trami-
tació: 314-10017/10 a 314-10019/10, ambdues incloses, 
amb la informació facilitada per la Secretaria de Co-
municació del Govern.

Barcelona, 15 de gener de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-10017/10 a 314-10019/10, 
ambdues incloses:

La Generalitat de Catalunya no finança publicitària-
ment cap publicació. La Generalitat compra espais pu-
blicitaris per inserir les seves campanyes de publicitat.

La compra d’aquests espais es fa a través de les cen-
trals de mitjans homologades mitjançant concurs pú-
blic les quals tenen en compte els criteris qualitatius i 
quantitatius habituals en totes les accions publicitàries 
de qualsevol anunciant.

Una publicació periòdica pot rebre ingressos proce-
dents de la Generalitat de Catalunya a través de dues 
vies. Una és la venda de serveis en forma d’insercions 
publicitàries. L’altra és la concurrència a les subven-
cions públiques que el Govern convoca anualment per 
a la promoció i l’ús del català als mitjans de comuni-
cació.

En el terreny de les subvencions, fins al 2011, hi va ha-
ver dues línies a les quals els mitjans podien acollir-se 
(estructurals i projectes). El 2012, el Govern va decidir 
eliminar la línia de subvencions a projectes i convocar 
únicament les subvencions de caràcter estructural.

Aquestes publicacions no han rebut cap tipus de sub-
venció extraordinària.

Les subvencions ordinàries convocades per la Direc-
ció General de Mitjans de Comunicació que han estat 
adjudicades en procediment obert, es publiquen al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa referència a la inserció publicitària en el pe-
ríode que comprèn la pregunta, s’ha realitzat la com-
pra d’espais a través de les centrals de mitjans homo-
logades, per a les següents campanyes de l’any 2013: 
Tria el teu Estiu, Setmana de l’energia, prevenció 
d’incendis i prevenció d’accidents de trànsit. El 2012 
aquestes publicacions no van rebre cap inserció publi-
citària ja que no existien encara.

Josep Martí i Blanch
Secretari

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

Resposta del Govern
Reg. 52313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10017/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vies per les quals una publicació 
periòdica hagi pogut rebre recursos econò-
mics de la Generalitat
Tram. 314-10019/10

Resposta del Govern
Reg. 52313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10017/10.

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de diversos paràmetres re-
latius als centres d’atenció primària de Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
Tram. 314-10020/10 a 314-10055/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 52240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10020/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del CAP Canaletes, de Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Marina Ge-
li 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 314-10020/10 a 
314-10055/10 es responen de forma conjunta mitjan-
çant l’informe que s’adjunta en l’annex.

Pel que fa al pressupost assignat, cal dir que no hi ha 
una assignació pressupostària específica per als CAP.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.:

– La documentació esmentada pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-10020/10 respon con-
juntament, també, les preguntes següents: 314-10021/10, 
314-10022/10, 314-10023/10, 314-10024/10, 314-10025/10, 
314-10026/10, 314-10027/10, 314-10028/10, 314-10029/10, 
314-10030/10, 314-10031/10, 314-10032/10, 314-10033/10, 

314-10034/10, 314-10035/10, 314-10036/10, 314-10037/10, 
314-10038/10, 314-10039/10, 314-10040/10, 314-10041/10, 
314-10042/10, 314-10043/10, 314-10044/10, 314-10045/10, 
314-10046/10, 314-10047/10, 314-10048/10, 314-10049/10, 
314-10050/10, 314-10051/10, 314-10052/10, 314-10053/10, 
314-10054/10 i 314-10055/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a mantenir les líni-
es de P3 de l’Escola Els Aigüerols, de San-
ta Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), 
i de les escoles concertades d’aquesta po-
blació
Tram. 314-10057/10

Resposta del Govern
Reg. 52503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10057/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a mantenir les línies de P3 de l’Es-
cola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Va-
llès Occidental), i de les escoles concertades d’aquesta 
població

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Mont-
serrat Capdevila Tatché

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

Segons les dades de l’IDESCAT, al municipi de Santa 
Perpètua de Mogoda s’observa una davallada demo-
gràfica en els propers anys. Concretament el municipi 
perdrà, en els propers cursos, fins a 3 grups. Tenint 
en compte que l’Escola Els Aigüerols no està cons-
truïda sinó que està ubicada en mòduls prefabricats, i 
que els primers alumnes de l’escola estan cursant pri-
mer de primària, el Departament d’Ensenyament no 
considera necessari la construcció d’un nou equipa-
ment educatiu al municipi per acollir línies d’infantil 
i primària, atès que no caldran a partir del curs 2015-
2016, tal com confirmen les dades dels naixements de 
l’any 2012.

Al municipi de Santa Perpètua de Mogoda hi ha du-
es escoles privades concertades, i quatre escoles pú-
bliques que poden acollir tota la demanda d’ensenya-
ments d’infantil i primària del municipi.

El Govern mantindrà els concerts dels grups del pri-
mer curs d’educació infantil de segon cicle del muni-
cipi de Santa Perpetua de Mogoda sempre i quan les 
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unitats disposin del nombre d’alumnes necessaris per 
a ser concertades.

Barcelona, 17 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 52504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10058/10 i 314-10059/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la formació i l’experiència professional del cap de 
l’Oficina de Relacions Institucionals del Departament 
d’Ensenyament

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries 314-10058/10 i 314-10059/10, i 
s’informa del següent:

El cap de Relacions Institucionals del Departament 
d’Ensenyament ha de tenir la formació acadèmica i 
l’experiència necessàries per desenvolupar les funcions 
que requereix la Institució per la que treballa.

Barcelona, 17 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 52504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10058/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de diverses partides pres-
supostàries del Departament de Benestar i 
Família en data del 30 de setembre de 2013
Tram. 314-10060/10

Resposta del Govern
Reg. 52483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10060/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’execució de diverses partides pressupostàries del 
Departament de Benestar i Família en data del 30 de 
setembre de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-10212/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses a data 30 de setembre de 2013, estan dispo-
nibles a la informació que es tramet al Parlament de 
Catalunya cada trimestre i dins del trimestre següent, 
d’acord amb l’article 79 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

En aquest document consta la informació desagregada, 
segons classificació econòmica, per execució de des-
peses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, de-
sagregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obliga-
cions reconegudes i pagaments efectius, corresponents 
a cada Departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

També consta, segons classificació funcional, les da-
des desagradades del seguiment del pressupost per 
programes i desglossat per seccions, àrees i polítiques, 
amb especificació dels crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, 
corresponents a cada departament de la Generalitat i 
del seu sector públic administratiu.

La informació disponible a la web del Departament 
d’Economia i Coneixement sobre l’estat d’execució men-
sual és un resum de l’estat d’execució esmentat anterior-
ment i, per tant, les dades que hi consten són agregades 
a nivell de capítol i per àrees i polítiques de despesa.

La informació sobre els crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius de 
tots els departaments de la Generalitat i de les entitats 
del seu sector públic administratiu, desagregades fins 
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a nivell d’aplicació i programa, s’inclourà al Comp-
te General corresponent al 2013, que es presentarà al 
Parlament abans del 30 de juliol del 2014. Actualment 
es pot consultar a la web de pressupostos el compte 
general corresponent a 2012.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 52505 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10086/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retirada d’un professor de l’Institut Sabadell (Vallès 
Occidental) després d’haver estat nomenat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Entre l’abril i el març de 2013 des de la Coordinado-
ra Territorial de Formació Professional conjuntament 
amb els Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès 
Occidental, es va acordar amb cada un dels centres on 
s’impartien cicles formatius del territori, una sèrie de 
desdoblaments que suposaven un seguit de dotacions 
que es tancarien al setembre, atès que és quan finalitza 
el procés de matricula en aquests ensenyaments.

L’Institut de Sabadell va romandre amb els mateixos 
des doblaments que s’havien pactat anteriorment. El 
2 de setembre però, es va constatar que hi havia modi-
ficacions en els desdoblaments que suposaven la pèr-
dua d’una dotació de la plantilla assignada.

No es tracta d’una decisió unilateral i tampoc té cap 
afectació en el funcionament del centre; és més, el 
centre disposa en aquests moments de 10 hores setma-
nals de professor/a extres.

D’acord amb l’establert en els Criteris per a la gestió 
de la Borsa de treball de personal docent per al curs 
2013-2013:

«6.1.2 Quan un lloc de treball vacant s’adjudiqui per 
error, els serveis territorials del Departament d’Ense-

nyament o el Consorci d’Educació de Barcelona pal-
liaran l’errada oferint a la persona afectada una va-
cant o substitució de característiques similars, el més 
aviat possible, tan bon punt es produeixi una vacant o 
substitució»

Barcelona, 17 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 52506 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10087/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura i la posada en funcionament del Centre Ma-
re Terra de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

El 4 d’octubre de 2013, el titular del centre Mare Terra 
va presentar, en el registre d’entrada dels Serveis Ter-
ritorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, 
la sol·licitud d’autorització d’un centre educatiu al mu-
nicipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

El 8 d’octubre de 2013, des dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental es va re-
querir la presentació del títol jurídic d’ocupació dels 
locals, títol que encara no s’ha estat presentat

Des de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es 
va informar als Serveis Territorials d’Ensenyament al 
Maresme-Vallès Oriental que l’expedient públic d’ar-
rendament dels locals està actualment en tramitació i 
encara no s’ha adjudicat.

Barcelona, 17 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vaga dels treballadors de Panrico 
i els incidents del 14 d’octubre de 2013 a la 
fàbrica, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-10088/10

Resposta del Govern
Reg. 52419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10088/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la vaga dels treballadors de Panrico i els incidents del 
14 d’octubre de 2013 a la fàbrica, a Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-10088/10 i 314-10110/10.

El dia 14 d’octubre de 2013 els representants de l’empre-
sa Panrico van requerir la presència dels Mossos d’Es-
quadra a la factoria ubicada a Santa Perpètua de Mo-
goda.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) va planificar un dispositiu de seguretat amb l’ob-
jectiu, per una banda, de garantir la seguretat de les 
persones que lliurement volguessin exercir els seus 
drets legítims, tant pel que fa al dret a treballar, com 
pel que fa al dret a la vaga, i, per altra banda, de pro-
tegir la seguretat del trànsit rodat, tant per l’entrada i 
sortida de vehicles a l’empresa, com per la proximitat 
a les vies principals.

Pel que fa a la intervenció en el conflicte de l’Àrea de 
Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corpo-
rativa de la PG-ME, va treballar per resoldre la pro-
blemàtica entre les parts mitjançant la mediació i la 
negociació, restablint vincles i millorant la convivèn-
cia ciutadana, amb la finalitat d’evitar els desordres 
públics. L’objectiu de la seva actuació era trobar es-
pais de comunicació i confiança amb els interlocu-
tors per a eliminar incerteses i, així, col·laborar per-
què l’exercici de drets es realitzés de forma pacífica 
i plena, amb seguretat dels participants i de terceres 
persones.

L’Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social 
Corporativa va iniciar, el 14 d’octubre de 2013, conver-
ses diàries amb membres del comitè de vaga, del sindicat 
convocant de la vaga i amb representants dels treballa-
dors; aquestes converses van concloure el 18 d’octubre.

Malgrat els importants esforços en mediació, la PG-ME, 
que té encomanada la funció de garantir l’exercici dels 
drets d’acord al que estableix la llei i preservar la segu-
retat, va haver d’intervenir desplaçant els treballadors 
que persistien en l’intent d’impedir el pas a la resta de 
personal que volia accedir a l’empresa. En cap cas els 
manifestants van quedar acorralats contra la paret de 
l’empresa, sinó que van quedar embossats pels efectius 
de l’ARRO, que no van necessitar fer ús de les defenses 
policials.

En un moment de tensió, un grup de treballadors va 
començar a llençar ous i fer empentes als agents, amb 
la clara intenció de superar-los i tornar a tallar la via. 
En aquell moment i amb la finalitat de repel·lir aques-
tes conductes, els efectius de l’ARRO van haver de 
fer ús de les defenses policials, limitant-se a conte-
nir els treballadors, però en cap cas es va fer cap càr-
rega.

Arran d’aquestes agressions van resultar lesionats dos 
membres de l’ARRO, el cap i un dels sergents, fet pel 
qual es van incoar les diligències penals correspo-
nents. Pel que fa als manifestants, el dia 18 d’octubre 
de 2013 van haver de ser ateses dues persones.

Quan els treballadors van manifestar la voluntat de 
marxar de la via d’accés a l’empresa se’ls va permetre 
de manera immediata i van restar a un costat de la via 
controlats per efectius de l’ARRO i de la BRIMO.

Pel que fa a la identificació dels agents dels Mossos 
d’Esquadra, no consta que el president del comitè 
d’empresa de Panrico demanés a cap agent el seu nú-
mero d’identificació policial.

Finalment, el Departament d’Interior no obrirà cap in-
vestigació interna en relació amb aquests fets perquè 
no aprecia indicis de mala praxi policial.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’expedients informatius o 
sancionadors als bombers que es van soli-
daritzar amb les famílies del bloc de Salt (Gi-
ronès) que havia d’ésser desallotjat
Tram. 314-10089/10

Resposta del Govern
Reg. 52177 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10089/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’expedients informatius o sancionadors als 
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bombers que es van solidaritzar amb les famílies del 
bloc de Salt (Gironès) que havia d’ésser desallotjat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10089/10.

L’ús de l’uniforme o del material de servei en situa-
cions alienes a la prestació d’aquest es reglamenta a 
la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Ca-
talunya.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments no ha emès cap instrucció ni ha obert 
cap tipus d’expedient en relació amb els fets a què fa 
referència la pregunta.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 52178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10090/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’extinció d’un incendi a Calaf (Anoia) el 29 de setem-
bre de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10090/10.

A primera hora de la tarda del dia 29 de setembre de 
2013 es va rebre una trucada al servei d’emergències 
CAT112 per mitjà de la qual s’informava que s’havia 
produït un incendi en un habitatge de Calaf que tenia 
el seu origen a la cuina. En aquesta mateixa trucada es 
comunicava que tots els ocupants estaven bé.

Els Bombers de la Generalitat van començar a atendre 
l’emergència en un temps aproximat de 18 minuts. La 
col·laboració entre els diferents parcs de bombers per-

met donar una resposta eficient i integral a l’emer-
gència.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 52241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10097/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes mèdiques i de les altes quirúrgi-
ques del primer semestre del 2003 ençà

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 314-10097/10 i 
314-10098/10 es responen de forma conjunta.

El Servei Català de la Salut com a asseguradora públi-
ca garanteix l’atenció sanitària dels ciutadans a través 
de la compra de serveis a les entitats proveïdores del 
sistema sanitari integral de Catalunya. La compra de 
l’atenció sanitària amb internament es realitza en base 
a altes hospitalàries.

El nombre d’altes mèdiques i quirúrgiques que realitza 
cada centre depèn de les necessitats de la població i la 
demanda que atén, del nivell i tipologia del centre i 
la disponibilitat dels diferents serveis mèdics i quirúr-
gics que conformen el centre. D’altra banda, la llista 
d’espera i les opcions terapèutiques per atendre els di-
ferents processos mòrbids determinen una part de l’ac-
tivitat de cada centre hospitalari.

Els equips de direcció que realitzen la gestió hospita-
lària disposen d’autonomia per adequar i organitzar els 
serveis segons la demanda i la disponibilitat de recursos 
humans en cada període i així donar resposta al com-
promís contractual amb el Servei Català de la Salut.

L’evolució de la cirurgia major ambulatòria és crei-
xent, principalment degut a les millores de la tècnica 
quirúrgica i l’impuls de la utilització d’aquestes tècni-
ques en la contractació de serveis.
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En el document adjunt es detalla l’evolució de les al-
tes mèdiques i quirúrgiques així com l’evolució de la 
cirurgia major ambulatòria en el primer semestre del 
període 2010 a 2013.

Barcelona, 9 de gener de 2014

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’evolució de la cirurgia major ambula-
tòria del primer semestre del 2003 ençà
Tram. 314-10098/10

Resposta del Govern
Reg. 52241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10097/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10099/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les interrupcions voluntàries de l’emba-
ràs i de la taxa per mil de dones en edat fèrtil del pri-
mer semestre del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

L’evolució de les interrupcions voluntàries de l’emba-
ràs es pot consultar en els documents següents:

– 2010:

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20De-
partament/Indicadors%20de%20salut/Indicadors%20

generals/Interrupcio%20voluntaria%20de%20lemba-
ras%20(IVE)/documents/avorlegal2010.pdf

Cal tenir en compte que a meitats de l’any va canviar 
la llei, de manera que en l’informe hi figuren els casos 
corresponents als supòsits de les dues legislacions en 
funció del moment en què es va produir l’avortament.

– 2011:

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20De-
partament/Estadistiques%20sanitaries/Dades%20
de%20salut%20i%20serveis%20sanitaris/Interrup-
cio%20voluntaria%20de%20lembaras%20(IVE)/do-
cuments/avorlegal2011.pdf

– 2012:

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20De-
partament/Estadistiques%20sanitaries/Dades%20
de%20salut%20i%20serveis%20sanitaris/Interrup-
cio%20voluntaria%20de%20lembaras%20(IVE)/do-
cuments/ive2012.pdf

L’any 2012 és el darrer disponible atès que la infor-
mació estadística es produeix per anys naturals tan-
cats.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10100/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la caiguda de l’activació dels recursos del 
transport sanitari urgent i l’activitat del primer semes-
tre del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La caiguda de l’activació dels recursos del transport 
sanitari urgent es pot explicar per l’episodi de grip que 
es va produir l’any 2012, en el període del PIUC, i 
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que va suposar un increment de l’activitat el primer 
semestre de l’any, fet que no s’ha produït en el mateix 
període de 2013.

En el document adjunt es detalla la mobilització de 
recursos de transport sanitari urgent en els darrers 
anys.

Barcelona, 9 de gener de 2014

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’evolució de l’accidentalitat a les car-
reteres N-141e i C-63 del 2000 ençà
Tram. 314-10106/10

Resposta del Govern
Reg. 52420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10106/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat a les carreteres N-141e i 
C-63 del 2000 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10106/10.

Es relaciona, tot seguit, l’evolució de la sinistralitat a 
les carreteres N-141e i C-63 en nombre d’accidents i 
en mortalitat en el període demanat. Pel que fa a 
l’N-141e, el Servei Català de Trànsit no disposa de da-
des anteriors al 2007, any d’instauració del Sistema 
Integral de Recollida de Dades d’Accidents de Trànsit 
(SIDAT): 

Via Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

N-141e 2007 17 1
N-141e 2008 14 1
N-141e 2009 14 1
N-141e 2010 22 1
N-141e 2011 13 1
N-141e 2012 24 1
N-141e 2013* 11 1

Total   116 7

Via Any
Nombre 

d’accidents
Nombre 

de morts

C-63 2000 60 5
C-63 2001 47 3
C-63 2002 26 2
C-63 2003 59 8
C-63 2004 46 3
C-63 2005 25 3
C-63 2006 87 3
C-63 2007 88 2
C-63 2008 64 4
C-63 2009 76 6
C-63 2010 74 3
C-63 2011 60 4
C-63 2012 65 2
C-63 2013* 38 1

Total  815 49

*Dades fins el 4 de novembre

Barcelona, 14 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària per als con-
certs educatius el 2014
Tram. 314-10107/10

Resposta del Govern
Reg. 52507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10107/10 i 314-10108/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària per als concerts educatius el 2014

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries 314-10107/10 i 314-10108/10, i 
s’informa del següent:

El Govern no té previst fer cap reducció pressupostària 
que afecti als concerts educatius, ni la retirada dels con-
certs a aquests centres, atès que els centres que disposen 
de concert són aquells que compleixen amb els requisits 
establerts en la normativa. En conseqüència, no s’ha co-
municat cap modificació als centres concertats.

Barcelona, 17 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suspensió dels concerts educatius 
amb els col·legis privats que fan educació di-
ferenciada
Tram. 314-10108/10

Resposta del Govern
Reg. 52507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10107/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10088/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del concurs públic d’adjudica-
ció de llicències de ràdio en freqüència mo-
dulada
Tram. 314-10121/10

Resposta del Govern
Reg. 52314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10121/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del concurs públic d’adjudicació de llicències de 
ràdio en freqüència modulada

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Parlon Gil

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-
10121/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació del Govern.

Barcelona, 15 de gener de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-10121/10:

Informem a la senyora diputada que no és competèn-
cia del Govern resoldre els concursos de freqüències 
de ràdio.

Per saber exactament el punt en el que es troba el pro-
cés que interessa a la Sra. Diputada haurà d’adreçar-se 
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, organisme 
estatutari encarregat de resoldre les qüestions del seu 
interès.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta del Pla director de malal-
ties circulatòries amb relació a l’aturada car-
díaca
Tram. 314-10129/10

Resposta del Govern
Reg. 52201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10129/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta del Pla director de malalties circulatòries 
amb relació a l’aturada cardíaca

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El decret 151/2012 de 20 de novembre pel qual s’es-
tableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús dels 
desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a 
l’autorització d’entitats formadores en aquest ús pretén 
regular l’atenció a les aturades cardiorespiratòries que 
es puguin produir en l’àmbit comunitari.

Amb la informació actual de què disposem en relació 
a la incidència de l’aturada cardíaca a Catalunya, la 
mortalitat associada i l’estat vital dels casos recuperats 
a través de l’ús d’un desfibril·lador extern automàtic 
(DEA), és difícil fer una valoració global de la magni-
tud epidemiològica de l’aturada cardíaca. Conseqüent-
ment, fins que no disposem de dades vàlides i conclo-
ents que ens permetin elaborar una anàlisi de situació, 
el Pla director de Malalties de l’Aparell Circulatori no 
té previst dissenyar cap proposta de programa o inter-
venció relativa a l’aturada cardíaca a Catalunya, a ban-
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da de l’atenció que s’està oferint en la fase aguda de 
l’infart en el marc del Codi IAM.

Per aquest motiu, el Departament de Salut va recolzar, 
els anys 2008 i 2012 respectivament, dos programes 
per avaluar l’efectivitat real dels DEA tant en l’àmbit 
educatiu (cursos de ressuscitació cardiopulmonar als 
escolars des dels 3 fins als 16 anys a escoles de Terres 
de l’Ebre) com en l’àmbit comunitari (projecte Girona 
territori cardioprotegit). Per a més informació vegeu 
les respostes a les preguntes parlamentàries amb nú-
mero de tramitació 314-01031 i 314-01032. L’ús i els 
resultats vitals d’implantació a dia d’avui d’aquests 
aparells és baix a la majoria dels països occidentals, la 
qual cosa és comprensible tenint en compte les neces-
sitats d’un país que disposa d’una àmplia xarxa sani-
tària dotada de recursos assistencials i serveis d’emer-
gències sanitàries per cobrir aquestes necessitats. Avui 
dia totes les ambulàncies del sistema d’emergències 
mèdiques, tant de suport vital bàsic, com intermedi, 
com avançat, així com els centres de salut i d’atenció 
primària disposen d’un DEA.

Malgrat la manca de dades d’estudis científics pobla-
cionals que avalin l’ús de desfibril·ladors fora de l’àm-
bit sanitari, sembla que des d’un punt de vista indivi-
dual, la disposició d’aquests aparells pot contribuir a 
incrementar la supervivència d’una persona amb fibril-
lació ventricular. Per tant, el Departament de Salut, en 
el marc de les recomanacions internacionals, que indi-
quen que la instal·lació d’aparells desfibril·ladors d’ús 
automàtic es faci en llocs habitualment prou concorre-
guts com perquè la seva utilització sigui més probable, 
seguirà vetllant per tal que es faci segons marca la le-
gislació autonòmica vigent.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10130/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-

tàries de Catalunya amb relació al pla de suport vital 
bàsic pel que fa a l’aturada cardíaca

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:

Fa uns anys, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries de Catalunya, va elaborar uns documents rela-
cionats amb el desfibril·lador automàtic implantable 
(DAI) i el desfibril·lador automàtic extern (DAE). Pel 
que fa al primer, recentment ha avaluat una proposta 
de finançament proposada per un proveïdor d’aquests 
equips.

El desplegament en múltiples localitzacions dels DEA 
s’inicià fa uns anys i ha seguit la seva difusió creixent, 
podent dir que avui en dia és una presència ubiqua en 
escoles, centres esportius o d’oci, empreses, aeroports 
i llocs amb gran afluència de públic. Fora del docu-
ment referit anteriorment (de l’any 2000), sobre la seva 
utilització per personal no mèdic, l’Agència no ha rea-
litzat cap avaluació sobre aquesta tecnologia i la seva 
difusió. Normativament, en el seu moment, s’establi-
ren els requeriments de formació per al personal no 
mèdic que pogués utilitzar aquests equips.

D’altra banda, a part del paper de l’administració sani-
tària en l’acreditació dels cursos de formació de suport 
vital bàsic, suport vital bàsic amb DAE i suport vital 
avançat, aquesta mena d’ensenyament es porta a terme 
per institucions científiques com el Consell Català de 
Ressuscitació (CCR) que agrupa diverses societats ci-
entífiques pertanyents a l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques, però també pel SEM, com a organisme a càrrec 
de les emergències mèdiques a Catalunya, que també 
porta a terme cursos de formació de diferents nivells. 
Són més aquests organismes o institucions els que rea-
litzen les tasques de sensibilització i formació, moltes 
d’elles emmarcades en la jornada europea recentment 
celebrada (16 d’octubre) del Dia Europeu de Conscien-
ciació de l’Aturada Cardiorespiratòria.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del programa «Girona, ter-
ritori cardioprotegit»
Tram. 314-10132/10

Resposta del Govern
Reg. 52203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10132/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del programa «Girona, territori cardiopro-
tegit»

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El programa «Girona, territori cardioprotegit» és 
un projecte a través del qual es promou la implanta-
ció d’una xarxa de desfibril·ladors externs automàtics 
(DEA), d’accés lliure, situats al carrer i altres espais 
públics com per exemple a les façanes d’equipaments 
municipals (aparells fixos) i d’altres acompanyant 
equips d’emergències com ara vehicles de la policia 
local i protecció civil (aparells mòbils). L’objectiu és 
poder intervenir ràpidament en el cas que una per-
sona pateixi una aturada cardíaca. És un projecte fi-
nançat econòmicament per Dipsalut de la Diputació 
de Girona i suposa la implantació d’una xarxa de 650 
DEA d’ús públic. Tots els municipis de la demarcació 
han pogut sol·licitar, com a mínim, un aparell. La res-
ta s’han distribuït segons criteris objectius com ara el 
nombre d’habitants, les instal·lacions de risc o els vehi-
cles de serveis de primera intervenció.

Dipsalut cedeix 500 desfibril·ladors fixos, 130 de mò-
bils i 20, lliures. El dia 5 de novembre de 2013, es va 
donar per finalitzada la instal·lació dels desfibril·ladors 
fixos implantats per Dipsalut, els quals estan protegits 
per una caixa situada dins una columna. S’ubiquen a 
espais públics de molta concurrència o que, per les se-
ves característiques, congreguen població de risc. Les 
columnes estan connectades al Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques (SEM), que rep una alerta en el mateix 
moment en què algú agafa un desfibril·lador. Així pot 
enviar ràpidament una ambulància al lloc dels fets. 
També avisen el proveïdor del servei per tal que pugui 
substituir ràpidament el DEA.

Fins l’actualitat es té constància, segons consulta a les 
fonts responsables de l’estudi, que s’han recuperat un 
total de 12 persones d’entre 14 i 86 anys, d’un total de 
112 temptatives d’ús (un cop s’ha obert la caixa del 
DEA). D’aquests 112 usos, cal subratllar que no tots 
han sigut a causa d’una mort sobtada. Els responsables 

de l’estudi també informen que s’han recuperat dues 
vides addicionals provinents de la recuperació amb 
un DEA que no ha estat instal·lat per Dipsalut. Es des-
coneix l’estat vital i/o funcional finals de les persones 
que varen rebre desfibril·lació amb el DEA.

Els resultats del «Girona, territori cardioprotegit» 
s’aniran recollint i avaluant per tal de poder extreure’n 
conclusions i introduir millores al programa. Es farà 
durant 10 anys en el marc de l’estudi «Girona, Vital», 
endegat per la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Girona. Per a més informació es pot consultar la web:

http://www.gironaterritoricardioprotegit.cat/informa-
cio.html

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10133/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’adaptació de la Declaració 11/2012 del Parlament 
Europeu amb relació a la conscienciació sobre l’atura-
da cardíaca

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 Declaració 11/2012 del Parlament Europeu centra 
la seva missió en la sol·licitud a la Comissió i el Con-
sell Europeus, així com a l’Estat Espanyol com a estat 
membre, de l’establiment d’una setmana europea de la 
conscienciació sobre l’aturada cardíaca. Formalment, 
la declaració com a tal no és vinculant ni de precep-
tiu compliment de cap dels preceptes que en ella es 
recullen. No obstant, pel que fa al cas de Catalunya, 
els aspectes principals que contempla la Declara-
ció del Parlament Europeu en relació a la consciencia ció 
de l’aturada cardíaca queden coberts en els següents 
termes:

– Pel que fa a la petició als estats membres de l’ajust de 
la legislació per tal que les persones que no tenen for-
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mació mèdica puguin aplicar la reanimació cardiopul-
monar quan ofereixen ajuda voluntària en una emer-
gència cardíaca, el Departament de Salut va aprovar 
l’any 2012 el decret 151/2012 de 20 de novembre pel 
qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús 
dels desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i 
per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

– Pel que fa la sol·licitud de recopilació de dades de 
forma sistemàtica per a l’avaluació i gestió dels pro-
grames per a l’aplicació dels DEA en llocs públics i la 
formació de les persones que els usen, el Departament 
de Salut resta a l’espera dels resultats de l’estudi «Gi-
rona territori cardioprotegit», iniciat l’any 2012, per tal 
de recollir la informació de l’ús d’aquests aparells.

– Pel que fa a la sol·licitud als estats membres per tal 
que creïn una Setmana Europea de l’aturada cardía-
ca destinada a conscienciar i educar la ciutadania i els 
professionals mèdics, el proppassat dia 16 d’octubre el 
Consell Català de la Ressuscitació (CCR) amb el su-
port del Departament de Salut, va organitzar diverses 
iniciatives i accions de divulgació i participació ciuta-
dana per tal que se’n fes ressò social. El 17 d’octubre 
el CCR va comparèixer a la Comissió de Salut del Par-
lament per fer divulgació i conscienciació de l’atura-
da cardíaca i per presentar l’experiència del pla pilot 
educatiu, pel que fa a la formació en suport vital bàsic 
i DEA, dut a terme a les escoles de les Terres de l’Ebre 
des de l’any 2008.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10134/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació dels registres català, estatal i europeu d’atu-
rada cardíaca

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:

Des de gener de 2013 el Sistema d’Emergències Mè-
diques de Catalunya participa en el projecte OHSCAR 
(Out of Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry) jun-
tament amb tots els serveis d’emergències sanitàries 
prehospitalàries d’Espanya.

L’objectiu principal d’aquest projecte, coordinat pel 
Consell Espanyol de Ressucitació i el Ministeri de Sa-
nitat, Serveis Socials i Igualtat, és millorar la supervi-
vència i la qualitat de la recuperació neurològica dels 
pacients.

Aquesta iniciativa està en sintonia amb la línia de 
treball del projecte EuReCA (European Registry of 
Cardiac Arrest), la finalitat del qual és millorar la su-
pervivència de l’aturada cardio respiratòria extrahos-
pitalària a la Unió Europea.

Actualment, la incorporació de les dades del SEM al 
registre està en fase de proves i validació dels proces-
sos de recollida i enviament.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10135/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps de demora per a ingressar a planta o per a de-
rivar al servei sociosanitari

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:

Els serveis d’urgències hospitalàries disposen d’un 
procediment de triatge de les demandes d’atenció ur-
gent que les classifica en diferents nivells segons el 
grau d’urgència requerit per a la seva atenció, de ma-
nera que es prioritzen les demandes que requereixen 
una actuació immediata. El temps d’espera està condi-
cionat principalment per aquest circumstància.

Amb el triatge, els serveis d’urgències garanteixen 
l’atenció més adequada i més ràpida possible segons la 
situació de cada pacient.
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El temps de demora per a ingrés a planta o derivació 
a un altre servei, però, un cop el pacient ha estat atès, 
depèn d’altres variables, de les quals els registres dels 
diferents conjunts mínims bàsics de dades propis del 
CatSalut no en fan una recollida sistemàtica.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10139/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Hospital Comarcal de Blanes

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: José Manuel Villegas Pérez

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

L’Hospital Comarcal de la Selva no té una distribució 
de llits per serveis, sinó que els llits s’ocupen d’acord 
amb les necessitats de cada servei, per aquest motiu no 
es pot parlar d’índex d’ocupació per servei. Tanmateix 
l’índex d’ocupació de l’hospital, durant el 2012, va ser 
del 86,4%.

A més, a partir de mitjans de novembre s’ha iniciat 
una línia d’hospitalització a domicili que es pot equi-
parar a una desena de llits per a pacients que, per les 
seves característiques, serien ingressats al servei de 
medicina interna. Actualment s’està reorientant l’aten-
ció vers als pacients crònics, per tant totes les accions 
van encaminades al desplegament efectiu i harmònic 
del Pla de salut 2011-15.

El servei de traumatologia de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva (CSMS) té la cartera de serveis 
pròpia d’un hospital general bàsic.

Pel que fa a les pròtesis articulars, l’Hospital Comar-
cal de la Selva va derivar els pacients que portaven 
més temps en llista d’espera per a la implantació d’una 
pròtesi a la Clínica Girona, a instàncies del CatSalut, i 
previ consentiment dels pacients. La Clínica Girona és 
un centre complementari de la Regió Sanitària Girona 
adscrit al SISCAT on es realitzen intervencions quirúr-
giques de pacients a càrrec del CatSalut des de fa molts 
anys.

Quant a l’atenció i derivació de les urgències, la unifica-
ció dels serveis de cirurgia general i cirurgia ortopèdica 
i traumatologia (COT) de la CSMS i la centralització de 
l’activitat quirúrgica en un dels dos centres no significa 
que no s’atenguin les urgències de COT a Calella o de 
cirurgia a Blanes. Els ciutadans poden acudir al centre 
que tinguin més proper; un cop feta la valoració del cas, 
es fa la proposta de tractament, i si aquest és una inter-
venció s’enviarà al centre adequat, que pot ser Blanes 
en cas de traumatologia o Calella en el cas de patologia 
quirúrgica, però també pot ser l’Hospital Dr. Josep Tru-
eta de Girona o el Germans Trias i Pujol de Badalona.

En el cas dels pacients que són traslladats en ambulàn-
cia gestionats per la central de coordinació del SEM 
es deriven, com s’ha fet sempre, a l’hospital útil més 
proper, per tant, una fractura òssia anirà a Blanes i 
una hemorràgia digestiva anirà al l’Hospital Dr. Josep 
Trueta de Girona. Aquesta distribució es va acordar 
amb la Regió Sanitària Girona i el SEM abans de la 
seva posada en funcionament.

La reordenació de l’activitat no ha suposat cap canvi en la 
plantilla de la CSMS. Ha variat la distribució entre cen-
tres, amb un lleuger increment a l’Hospital Comarcal de 
la Selva, degut al fet que hi ha més metges del ser vei 
de traumatologia que en el servei de cirurgia general.

Les repercussions per als usuaris són limitades, ja que 
només s’ha unificat l’activitat quirúrgica. L’activitat 
ambulatòria (de consulta externa especialitzada) i les 
urgències es mantenen en els dos centres. La repercus-
sió, doncs, és només per al desplaçament, que en al-
guns casos serà major que el que es realitzava fins ara, 
però cal recordar que estem parlant de distàncies rela-
tivament petites, 16 kilòmetres entre Blanes i Calella.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10146/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contracte de lloguer d’una butaca al Gran Teatre del 
Liceu per a la temporada 2013-2014
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Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
10146/10, amb la informació facilitada per l’Oficina 
del President i Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 15 de gener de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-10146/10:

No.

Joan Vidal de Ciurana
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa del pla dels ser-
veis preventius per a atendre els infants i els 
adolescents en risc i llurs famílies
Tram. 314-10192/10

Resposta del Govern
Reg. 52484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10192/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la posada en marxa del pla dels serveis preventius per 
a atendre els infants i els adolescents en risc i llurs fa-
mílies

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados 
Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que es 
preveu que l’any 2014 s’aprovi el model de costos i fi-
nançament i es posi en marxa el Pla d’implementació 
dels serveis preventius per atendre els infants i adoles-
cents en risc i les seves famílies des del medi d’origen 
arreu del territori.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 52485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10193/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de serveis d’intervenció socioeducativa en 
família

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados Ga-
liano

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-10194/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que ac-
tualment els serveis preventius socioeducatius en fa-
mília són els centres oberts i que els serveis itinerants 
d’atenció a infants i adolescents en risc i les seves fa-
mílies van lligats a aquesta tipologia d’equipament.

Actualment a Catalunya hi ha 221 centres oberts, dis-
tribuïts de la manera següent: 

Camp de Tarragona 39
Comarques gironines 25
Comarques de Barcelona 110
Terres de Lleida 17
Terres de l’Ebre 10
Barcelona Ciutat 20

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de serveis itinerants d’aten-
ció a infants i adolescents en risc i llurs fa-
mílies
Tram. 314-10194/10

Resposta del Govern
Reg. 52485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10193/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses perquè els infants 
i els adolescents acollits en centres residen-
cials tornin amb llurs famílies
Tram. 314-10195/10

Resposta del Govern
Reg. 52486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10195/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures preses perquè els infants i els adolescents 
acollits en centres residencials tornin amb llurs famílies

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que els 
Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EA-
IA), juntament amb els equips educatius dels centres 
de la xarxa de la Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA), fan un treball conti-
nuat amb les famílies biològiques mitjançant Plans de 
Treball de millora, per intentar el retorn dels infants i 
adolescents tutelats amb les seves famílies sempre que 
sigui possible, amb garanties suficients per al seu ben-
estar i desenvolupament integral.

Des del Consorci de Serveis Socials de Barcelona s’ha 
impulsat el projecte Jo torno a casa. Es tracta d’un 
acompanyament en el procés de retorn a la llar fami-
liar d’un infant o adolescent tutelat que resideix en un 
centre de la xarxa de la DGAIA. Aquest projecte vol 
aportar solucions viables i pràctiques a les dificultats 
en el procés de retorn a casa i donar suport de ma-
nera coordinada i complementària als EAIA i equips 
educatius dels centres residencials que intervenen en 
aquest sentit amb les famílies.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses perquè els infants 
susceptibles d’ésser acollits en família ex-
tensa puguin ésser-ho efectivament
Tram. 314-10196/10

Resposta del Govern
Reg. 52487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10196/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures preses perquè els infants susceptibles d’és-
ser acollits en família extensa puguin ésser-ho efecti-
vament

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència va posar en funcionament, al juny del 2011, el 
projecte experimental La meva família m’acull. Actu-
alment, es troba implantat a l’Hospitalet de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Reus, Lleida, 
al districte de Sant Martí de Barcelona, a les Terres de 
l’Ebre i a la comarca de la Selva.

Es preveu que aquest any 2014 s’augmentarà la imple-
mentació d’aquest programa a nous territoris, en fun-
ció de la disponibilitat pressupostària i del resultat de 
l’avaluació.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 52488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10202/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució del programa «Educant en res-
ponsabilitat»
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados Ga-
liano

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-10203/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
primeres intervencions del programa Educant en res-
ponsabilitat es van iniciar el mes d’octubre de 2012 
a partir d’una diagnosi de les dades de les diligènci-
es rebudes a la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència. El 2013 es va constituir un equip 
pluridisciplinar que tenia com a missió el disseny i la 
implantació del programa i també establir els meca-
nismes necessaris de coordinació amb Fiscalia, Mos-
sos d’Esquadra i els departaments d’Ensenyament i de 
Justícia, amb qui properament signarem els correspo-
nents protocols de coordinació.

L’any 2013 es va centrar la implementació d’aquest 
programa a Barcelona ciutat, Badalona, Santa Colo-
ma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de 
Llobregat i a la comarca del Baix Llobregat. A la resta 
de territori català s’han atès els casos específicament 
derivats per Fiscalia i/o que s’han valorat com a greus.

Des de l’inici de la intervenció, s’han registrat 670 de-
núncies de menors de 14 anys. Aquests casos han estat 
valorats, s’ha intentat la mediació i s’ha intervingut en 
aquelles situacions en què s’ha considerat necessària 
una intervenció a nivell educatiu, de recurs terapèutic, 
o per part del centre docent on ha passat.

Així, s’han dissenyat diferents programes d’interven-
ció educativa que van des de la reprovació, l’orientació 
familiar, la mediació i la conciliació, la reparació a la 
víctima o a la societat, l’aplicació d’un programa d’ha-
bilitats educatives per a pares, derivació a serveis es-
pecialitzats de tractament ambulatori, l’acció educati-
va intensa i continuada per part d’educadors socials, 
o accions educatives col·lectives.

La previsió per al 2014 és continuar implementant els 
diferents programes d’intervenció i els protocols sec-
torials de coordinació, així com analitzar la possibili-
tat de desplegar el programa arreu del territori.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 52488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10202/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10208/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre i la tipologia de casos de maltractament in-
fantil el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que durant el 
primer semestre de 2013 s’han obert 51 expedients per 
maltractament físic i 12 per maltractament psicològic.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 52490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10209/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’infants i adolescents amb mares que 
pateixen violència masclista que han participat en un 
grup de treball el primer semestre del 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados Ga-
liano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que en 
els Serveis d’Intervenció Especialitzada 76 infants han 
participat en diferents espais psicoterapèutics i psicoe-
ducatius i que en els Serveis d’Acolliment Residencial 
n’han participat 104.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 52491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10210/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’ajuts atorgats a famílies en situació de 
vulnerabilitat amb fills a càrrec

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Eva Granados Ga-
liano

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

deu consultar la informació sol·licitada a la taula se-
güent: 

Ajut 2011 Ajut 2012

Total Famílies Total Famílies

Comarques Gironines 380 674
Camp de Tarragona 247 438
Terres de l’Ebre 62 163
Comarques de Barcelona 1.176 3.288
Barcelona Ciutat 262 492
Terres de Lleida 326 734

TOTAL 2.453 5.789

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides del pressupost de des-
pesa del Departament de Benestar Social i 
Família que tenen menys obligacions reco-
negudes que el 2012 en data del 30 de juny 
de 2013
Tram. 314-10212/10

Resposta del Govern
Reg. 52483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10060/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10224/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de la contaminació atmosfèrica en la salut dels 
ciutadans

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu, Marina Geli 
i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar 
una guia de qualitat de l’aire l’any 1987 que ha anat 
actualitzant en base als nous coneixements científics 
sobre els efecte adversos per a la salut dels diferents 
contaminants de l’aire. En aquesta guia defineix uns 
valors guia (VG) per diferents contaminants de l’aire, 
entre els quals, les partícules en suspensió. Els valors 
guia establerts són: per a les PM10: 20µg/m3 de mit-
jana anual i 50 µg/m3 de mitjana de 24 hores, i per 
a les PM2.5: 10µg/m3 de mitjana anual i 25µg/m3 de 
mitjana de 24 hores. Aquests valors, segons informa 
l’OMS, són la gama inferior de valors als quals s’ha 
observat efectes significatius. Per això, els valors guia 
donen protecció adequada, malgrat que alguns efectes 
es poden produir a nivells inferiors als VG en algunes 
persones.

A la seva darrera publicació Health effectes of parti-
culate matter (PM), de 2013, l’OMS exposa que els 
efectes sobre la salut de les partícules PM10 i PM2.5 
estan ben documentats. Es deuen tant a exposicions a 
curt termini (hores o dies) com per exposicions a llarg 
termini (mesos o anys). Els principals efectes inclo-
uen morbiditat respiratòria i cardiovascular, com ara 
l’agreujament d’asma i símptomes respiratoris, i mor-
talitat per malalties cardiovasculars i respiratòries i 
per càncer de pulmó. També indica que no hi ha evi-
dència d’un nivell segur d’exposició o d’un llindar per 
sota del qual no es produeixin efectes adversos per a 
la salut.

Barcelona, 13 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 52498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10232/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa que s’ha encarregat de fer la campanya pu-
blicitària de la Grossa de Cap d’Any

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

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-
10232/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació del Govern.

Barcelona, 15 de gener de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-10232/10:

L’empresa encarregada d’idear i produir la campanya 
publicitària de La Grossa ha estat «VIZEUM IBE-
RIA, SAU».

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla de reordenació assistencial ter-
ritorial 2013-2015
Tram. 314-10236/10

Resposta del Govern
Reg. 52207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10236/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla de reordenació assistencial territorial 2013-2015

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

Per terciarisme s’entén un conjunt de serveis de salut 
altament especialitzats que comporten un molt ele-
vat requeriment tecnològic i expertesa professional, 
habitualment d’un cost elevat i que, atesa la seva bai-
xa prevalença entre la població i alta complexitat, es 
beneficien de la concentració en un nombre reduït de 
proveïdors.

Un dels atributs més característics del terciarisme és 
el seu dinamisme: canvis en tecnologies o pràctiques 
clíniques o l’extensió d’una patologia determinada po-
den fer que algun servei considerat terciari esdevin-
gui gradualment generalista; i a l’inrevés, avenços en 
la ciència i tecnologia mèdica permeten anar incorpo-
rant a la cartera de serveis pública noves pràctiques 
que inicialment eren considerades terciàries. La prò-
pia naturalesa canviant d’aquesta tipologia de serveis, 
doncs, fa que la definició i organització del terciarisme 
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siguin necessàriament objecte de reordenació conti-
nuada per part dels poders públics.

El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 dedica al ter-
ciarisme tota una línia estratègica, la quarta («Un sis-
tema de més qualitat i equitat en l’alta especialitza-
ció»). Partint de la mateixa definició del terciarisme, 
una de les dues prioritats que identifica el Pla de Salut 
és reordenar l’estructura del terciarisme a Catalunya, 
atesa la notable variabilitat clínica en la provisió d’a-
quests serveis i el seu elevat cost. En correspondència 
a aquest objectiu, i amb base a uns principis (oferir un 
servei de qualitat als ciutadans, proveir els ciutadans 
d’un servei equitatiu que minimitzi la variabilitat clí-
nica, potenciar el terciarisme com un focus de prestigi 
i d’innovació mèdica a Catalunya, avaluar i orientar la 
gestió cap a l’obtenció de resultats, i assegurar el dina-
misme en la gestió del terciarisme), un dels dos projec-
tes estratègics definits és justament reordenar els pro-
cediments d’alta especialització.

Un instrument clau per fer efectius aquests planteja-
ments és la Comissió de Serveis d’Alta Especialitza-
ció del Departament de Salut, l’òrgan executiu que des 
d’octubre de 2010 vetlla pel desenvolupament i l’orga-
nització correctes del terciarisme a Catalunya, i que 
ha treballat en els darrers anys en establir els criteris 
de planificació d’una sèrie de procediments terciaris. 
Aquesta tasca s’ha traduït en l’aprovació i aplicació del 
Pla d’ordenació dels serveis d’alta especialització 2011-
2015.

Paral·lelament, les reordenacions assistencials i territo-
rials són una eina del Departament de Salut i del Cat-
Salut per a adequar la prestació de serveis i aconseguir 
una correcta aplicació del Pla de Salut als diferents 
territoris, millorant els resultats en salut i en utilització 
de serveis de la població (garantint-ne l’accessibilitat 
i una qualitat i seguretat òptimes), i millorant l’efici-
ència, l’optimització de recursos i la sostenibilitat del 
sistema. Es concreten en tot un seguit de projectes 
centrats en diferents àmbits d’interès que es modulen 
en funció de les prioritats de la planificació estratègi-
ca que marca en cada moment el Departament, per bé 
que tots ells tenen en comú l’abordatge en clau territo-
rial, l’horitzó temporal a mig i llarg termini, i la diag-
nosi temàtica i territorial com a punt de partida de les 
actuacions programades i finalment operativitzades.

A dia d’avui, partint del Pla de Salut de Catalunya 
2011-2015, del Pla d’ordenació dels serveis d’alta es-
pecialització 2011-2015, de les recomanacions i pro-
postes d’ordenació de la Comissió de Serveis d’Alta 
Especialització, i recollint l’experiència de recents re-
ordenacions de serveis terciaris dutes a terme (onco-
logia complexa i oncopediatria, cardiopaties congèni-
tes, implants coclears, fàrmacs d’alta complexitat, o 
implantació dels codis ictus, IAM i politrauma), s’ha 
arribat a definir un esquema general que emmarca 
l’actual projecte de reordenacions assistencials i terri-
torials centrat en la reordenació del terciarisme.

Aquest marc general contempla els objectius estratè-
gics (assolir un volum mínim o massa crítica de casos 
per a cadascun dels serveis terciaris, un entorn apropi-
at per al desenvolupament d’aquests serveis, i una ade-
quada organització interna dels centres) i operatius de 
la reordenació (concentrar els diferents serveis tercia-
ris en un nombre reduït i limitat de centres o unitats 
de referència), i els condicionants que haurà de res-
pectar (garantir l’accés equitatiu a aquests serveis, la 
seva qualitat, i la sostenibilitat global del sistema de 
salut). Igualment, es troben definides ja quines seran 
les àrees d’interès prioritàries per als propers dos anys 
(2014-2015): la cirurgia vascular complexa (aòrtica i 
carotídia), la cirurgia cardíaca, les malalties minori-
tàries, el consell genètic, i els transplantaments renal 
i pancreàtic.

Amb base al desenvolupament assolit fins ara, doncs, 
encara no és possible informar sobre quins centres i 
serveis resultaran afectats per aquestes reordenacions 
o les previsions d’activitat i trasllat de personal d’a-
quests mateixos centres. Contràriament, sí que es pot 
explicar:

a) Amb relació a les aliances estratègiques entre cen-
tres i a la possibilitat de reduccions de personal i/o de 
trasllats de personal i d’activitats d’uns centres a uns 
altres: La literatura científica ha establert una relació 
positiva entre el volum de casos i la qualitat en ter-
mes de resultats en salut obtinguts, alhora que s’obser-
va que a Catalunya determinats procediments tercia-
ris es realitzen en un nombre molt elevat de centres, 
en ocasions per sota de la massa crítica recomanable. 
És aquesta circumstància, unida a l’elevat cost que re-
presenta el terciarisme, la que determina la necessitat 
d’assolir la concentració d’aquest tipus d’activitat, uti-
litzant la via de les aliances estratègiques. El principal 
resultat esperat d’aquestes aliances entre entitats és la 
conformació d’unitats de referència multicèntriques, 
d’acord a un model de serveis en xarxa. Aquest plante-
jament prefigura la possibilitat que es produeixin tras-
llats de personal entre centres, així com unes neces-
sitats globals menors en termes de recursos humans, 
físics o materials. Amb tot, només l’anàlisi en profun-
ditat de cada procediment terciari a reordenar pot de-
terminar el detall d’aquestes qüestions, essent modu-
lables tant les modalitats que s’emprin per assolir els 
volums de recursos que es considerin òptims com el 
ritme i velocitat per arribar-hi.

b) Amb relació a les conseqüències en termes d’incre-
ment de costos o d’estalvi: Per bé que com s’ha dit an-
teriorment el terciarisme representa un cost considera-
ble per al sistema sanitari, el projecte no es marca com 
a objectiu assolir cap nivell concret d’estalvi, de difícil 
estimació global, si bé sí ha determinat que els poten-
cials estalvis aconseguits aniran fonamentalment diri-
gits a reforçar l’accessibilitat a aquests serveis.

c) Amb relació a la titularitat dels centres: Els centres 
potencialment afectats per la reordenació del terciaris-
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me, de diferents titularitats, formen part, tots ells, del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Cata-
lunya (SISCAT).

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre la reordenació de les especialitats bà-
siques i de mitjana complexitat en diversos 
sectors sanitaris i regions sanitàries
Tram. 314-10237/10 a 314-10270/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 52208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10237/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reordenació de les especialitats bàsiques i de mit-
jana complexitat en el sector sanitari de l’Alt Penedès - 
Garraf

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10237/10 a 
314-10270/10 es responen de forma conjunta.

Les reordenacions assistencials i territorials són una 
eina del Departament de Salut i del CatSalut per a 
adequar la prestació de serveis i aconseguir una cor-
recta aplicació del Pla de Salut de Catalunya als di-
ferents territoris, millorant els resultats en salut i en 
la utilització de serveis de la població (garantint-ne 
l’accessibilitat i una qualitat i seguretat òptimes), i mi-
llorant l’eficiència, l’optimització de recursos i la sos-
tenibilitat del sistema. Es concreten en tot un seguit 
de projectes centrats en diferents àmbits d’interès que 
es modulen en funció de les prioritats de la planifica-
ció estratègica que marca en cada moment el Depar-
tament, per bé que tots ells tenen en comú l’abordat-
ge en clau territorial, l’horitzó temporal a mitjà i llarg 
termini, i la diagnosi temàtica i territorial com a punt 
de partida de les actuacions programades i finalment 
operativitzades.

Un d’aquests àmbits d’interès és el de les especiali-
tats bàsiques i la mitjana complexitat. El projecte de 
reordenacions assistencials i territorials centrat en la 
reordenació de les especialitats bàsiques, de mitjana 
complexitat i guàrdies mèdiques contempla aquests 

dos àmbits, per bé que un i altre demanen abordatges 
diferents.

En el cas de la reordenació de les especialitats bàsi-
ques, el projecte pren com a marc de referència la ter-
cera línia d’actuació del Pla de Salut 2011-2015 (un 
sistema integrat més resolutiu des dels primers nivells 
i al territori). L’esquema general del projecte acota 
aquestes especialitats (medicina i especialitats, cirur-
gia general, cirurgia ortopèdica i traumatologia, espe-
cialitats quirúrgiques bàsiques –otorinolaringologia, 
oftalmologia, i urologia–, ginecologia-obstetrícia, i 
pediatria), defineix un objectiu (millorar l’eficiència de 
les especialitats bàsiques, identificant i reduint les du-
plicitats i els serveis amb massa crítica insuficient en 
una mateixa ciutat o entorn geogràfic pròxim quan les 
distàncies permetin concentrar en un sol punt o fusi-
onar serveis) i llista les accions que es volen empren-
dre d’acord a una seqüència (identificar els serveis i 
especialitats del territori, comprovar l’estructura i ac-
tivitat en relació a la població, proposar reordenacions 
i elaborar un calendari d’execució, i elaborar un pro-
jecte concret per a cada especialitat o grup d’especi-
alitats amb la participació dels professionals). Actu-
alment s’està realitzant la primera d’aquestes accions 
en la major part del territori: l’elaboració d’un mapa 
territorial d’especialitats bàsiques. Hi ha, amb tot, de-
terminats territoris que ja han completat aquest mapa 
i que a dia d’avui han iniciat o completat accions es-
pecífiques de reordenació (els hospitals de Vic, Olot i 
Campdevànol, els hospitals Arnau de Vilanova i Santa 
Maria a Lleida, els hospitals Josep Trueta i Santa Ca-
terina a Girona, o els hospitals de Granollers, Mollet 
del Vallès i Sant Celoni al Vallès Oriental).

En el cas de les especialitats de mitjana complexitat, el 
projecte s’emmarca igualment en la tercera línia d’ac-
tuació del Pla de Salut actualment vigent (un sistema 
integrat més resolutiu des dels primers nivells i al ter-
ritori), i més concretament en el seu projecte 3.3 (or-
denar territorialment la cartera de serveis segons el ni-
vell de complexitat). En aquest cas se centra en aquells 
serveis considerats propis dels hospitals de referència 
i que, com la cirurgia pediàtrica, presenten oportuni-
tats de millora en qualitat i eficiència si són objecte de 
reordenació. Com en el cas de les especialitats bàsi-
ques, el marc general identifica un objectiu (millorar 
l’eficiència de les especialitats de mitjana complexitat, 
concentrant l’activitat en centres amb un volum pobla-
cional suficient per garantir una massa crítica que as-
seguri un nivell de seguretat, qualitat i eficiència de-
sitjables, bo i garantint-ne alhora una bona cobertura 
territorial) i unes accions a emprendre també seqüen-
ciades (analitzar per cada especialitat el mapa de pres-
tació dels serveis –identificant el territori i població on 
es presten actualment i el seu volum–, proposar el nou 
territori de referència i centre de referència, i elabo-
rar un projecte concret per a cada especialitat amb la 
participació dels professionals). També detalla els ser-
veis que seran objecte de reordenació durant el proper 
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bienni (cirurgia pediàtrica, cirurgia vascular, cirurgia 
toràcica, neurocirurgia, radiologia intervencionista, 
nefrologia, i oncologia). En el cas de la cirurgia pedià-
trica, un cop completat el mapa de prestació de serveis 
i la definició de criteris i elements d’ordenació, a dia 
d’avui s’està definint el territori i centres de referència, 
amb la previsió de completar el projecte de reordena-
ció amb el detall de territoris i centres que experimen-
taran canvis durant el primer semestre de 2014.

D’acord al grau de desenvolupament exposat, doncs, i 
més enllà de la referència als territoris on ja s’han re-
alitzat o tot just s’han iniciat reordenacions de les es-
pecialitats bàsiques, encara no és possible respondre 
amb especificitat a les preguntes formulades amb rela-
ció a aquests territoris en concret.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-10237/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-10238/10, 314-10239/10, 314-10240/10, 314-10241/10, 
314-10242/10, 314-10243/10, 314-10244/10, 314-10245/10, 
314-10246/10, 314-10247/10, 314-10248/10, 314-10249/10, 
314-10250/10, 314-10251/10, 314-10252/10, 314-10253/10, 
314-10254/10, 314-10255/10, 314-10256/10, 314-10257/10, 
314-10258/10, 314-10259/10, 314-10260/10, 314-10261/10, 
314-10262/10, 314-10263/10, 314-10264/10, 314-10265/10, 
314-10266/10, 314-10267/10, 314-10268/10, 314-10269/10 
i 314-10270/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 52227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10379/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Institut Geològic de Catalunya

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Decret Llei 5/2013, de 22 d’octubre, de mesures de 
racionalització i simplificació de l’estructura del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya estableix en 
el seu preàmbul que, en la línia impulsada pel Govern 

de la Generalitat de simplificació del seu sector públic, 
d’acord igualment amb les recomanacions del Parla-
ment de Catalunya, s’ha de reduir el nombre d’enti-
tats instrumentals de la Generalitat de Catalunya, amb 
la convicció que la disminució de la fragmentació del 
sector no ha de suposar una pèrdua de l’eficiència en 
la prestació dels serveis i, pel contrari, ha de contribu-
ir de forma essencial a la reducció de la despesa i del 
dèficit públic, així com a la millora de la confiança 
d’actors públics i privats en l’administració autonòmica.

La concentració, reducció d’estructures i alineació 
d’objectius són les estratègies que marquen els proces-
sos de racionalització del sector públic d’aquest Depar-
tament, i en aplicació d’aquestes estratègies, es proposa 
una nova organització caracteritzada per la concentra-
ció de diferents entitats del DTES al voltant d’ens més 
potents o racionals, definits en funció de les polítiques 
o sectors vinculats a l’activitat del Departament.

La conjuntura econòmica actual i les polítiques de 
contenció i rigor pressupostari per part de les adminis-
tracions públiques ha condicionat el volum i les carac-
terístiques dels encàrrecs que reben l’Institut Carto-
gràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya, 
tant des del sector privat com des del sector públic, el 
que s’ha traduït en una reducció substancial de l’activi-
tat d’ambdues entitats. Aquesta caiguda de l’activitat, 
ha comportat, paral·lelament, una caiguda dels ingres-
sos, tant els propis, com el derivats de les transferènci-
es i aportacions de l’administració pública.

Aquesta mateixa caiguda de l’activitat i dels ingressos, 
tal com succeeix en qualsevol empresa, és el que ha 
comportat, inevitablement, acomiadaments.

Davant aquesta situació, es fa necessari, implementar 
un procés de fusió d’aquestes dues entitats, en una úni-
ca, que introdueixi criteris de racionalitat de la des-
pesa i optimització dels recursos en línia amb la con-
juntura actual, si bé sempre vetllant per la estabilitat 
tècnica i financera de la nova entitat.

El preàmbul del Decret Llei 5/2013, estableix que el 
procés de fusió de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
i l’Institut Geològic de Catalunya integraria el procés 
de dissolució de Geocat, Gestió de Projectes, SA.

La creació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu-
nya suposa que aquest assumeix, íntegrament, les com-
petències i funcions de l’Institut Cartogràfic de Catalu-
nya i de l’Institut Geològic de Catalunya d’acord amb les 
seves lleis de regulació. El Govern considera clau mante-
nir el servei i les funcions de les entitats que es fusionen.

El Govern tenint en compte els antecedents, la situació 
actual, les activitats comunes, les sinergies, les econo-
mies d’escala que es produiran així com altres factors, 
ha considerat que la fusió de les dues entitats en una 
sola era la millor solució i la més factible per a millo-
rar la seva situació econòmica i enfortir el posiciona-
ment en el sector.
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La normativa reguladora de l’ICGC serà la del Decret 
llei i, tal com estableix la seva disposició final sego-
na, i la recollida als estatuts de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, els quals han de desenvolupar 
les previsions contingudes en l’article 2 del Decret llei 
i fixar i completar el règim jurídic i de funcionament 
de l’ens.

Barcelona, 9 de gener de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment del conveni amb la Di-
putació de Barcelona sobre el Pla extraordi-
nari d’assistència financera local
Tram. 314-10402/10

Resposta del Govern
Reg. 52657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10402/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment del conveni amb la Diputació de Bar-
celona sobre el Pla extraordinari d’assistència finance-
ra local

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Al-
cantarilla

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

En relació amb la decisió d’interposició de recurs con-
tenciós administratiu per la Diputació de Barcelona, 
s’ha de dir que l’esmentada diputació i la Generali-
tat mantenen negociacions per tal de poder assolir un 
acord quant als pagaments pendents, cosa que ha com-
portat la sol·licitud de la Diputació de suspensió de la 
tramitació del procediment en via judicial.

Els dos últims anys, l’impacte de la crisi financera, jun-
tament amb l’infrafinançament al qual Catalunya està 
sotmesa i les conseqüències del fet que el gran gruix 
dels nostres impostos siguin recaptats pel Govern cen-
tral, han impedit que la Generalitat de Catalunya po-
gués accedir als mercats financers, i s’ha vist obligada 
a recórrer als mecanismes extraordinaris de liquiditat 
que ha posat en funcionament el Govern central:

– El Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) que finança 
els venciments financers i l’objectiu de dèficit.

– Els Mecanismes de Pagament a Proveïdors (MPP) 
que financen el deute històric amb proveïdors.

A mitjan octubre de 2013, des del Ministeri d’Hisen-
da ens varen comunicar la decisió de restar una part 
substancial de la liquiditat del MPP de la necessària 
liquiditat del FLA. La decisió, que anava en contra de 
la normativa i de l’esperit del FLA i del MPP, ens va 
portar a la imperiosa obligació de redefinir completa-
ment la nostra tresoreria i deixar de pagar a la pràctica 
totalitat de proveïdors, tant a finals d’octubre com de 
novembre.

El Govern català ha aconseguit que l’Executiu central 
reconegui el dret a disposar de l’ampliació del Fons 
de Liquiditat Autonòmic (FLA) d’acord amb el pas de 
l’objectiu de dèficit del 0,7% a l’1,58%. Es tracta del 
compromís expressat pel ministre d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques al Congrés dels diputats i al con-
seller d’Economia i Coneixement a finals d’octubre. El 
compromís es va tancar la segona setmana de novem-
bre, en una reunió tècnica entre representants dels dos 
governs a Madrid.

Durant el 2014, quan es faci efectiva la totalitat de 
l’import pendent del FLA, segons s’ha compromès el 
Ministeri, la Generalitat podrà ordenar amb total nor-
malitat els seus compromisos de pagament, recuperant 
progressivament els retards.

Pel que fa a l’import del deute amb la Diputació de 
Barcelona, cal indicar que fins a l’octubre de 2013 ha-
vien estat abonats a aquest ens 51,8 M€, mitjançant els 
recursos del FLA. Amb aquest mateix mecanisme, a 
causa de l’augment del FLA, en el mes de desembre 
de 2013 van ser abonats a la Diputació de Barcelona 
10.706.793,84 €.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment de la normativa de 
transport de viatgers amb mobilitat reduïda 
per part de les companyies concessionàries 
del servei de transport amb autobusos del 
Camp de Tarragona
Tram. 314-10426/10

Resposta del Govern
Reg. 52228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10426/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment de la normativa de transport de viat-
gers amb mobilitat reduïda per part de les companyies 
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concessionàries del servei de transport amb autobusos 
del Camp de Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Aquest Departament, com a titular dels serveis de 
transport regular interurbà, determina les condicions 
de prestació dels serveis i exerceix la potestat de con-
trol i inspecció per tal de vetllar pel compliment de les 
mateixes.

El Departament, mitjançant els serveis d’inspec-
ció, vetlla pel compliment de les condicions de les 
concessions i, en aquest sentit, presta especial atenció 
a les queixes i/o suggeriments dels usuaris que poden 
servir per detectar conductes inapropiades. Com a 
conseqüència d’aquestes queixes, i com a complement 
de les inspeccions ordinàries, es duen a terme con-
trols específics per determinar l’estricte compliment 
de les condicions de les concessions. En el cas de vul-
neració de les condicions de les concessions imputa-
ble al concessionari, s’incoa el procediment sanciona-
dor oportú.

Actualment, el nivell d’accessibilitat de la xarxa inte-
rurbana es situa al voltant del 85 per cent, nivell elevat 
si atenem a la situació en els països del nostre entorn. 
Així mateix, les empreses concessionàries complei-
xen amb els requisits previstos en el Decret 128/2003, 
de 13 de maig, en virtut del qual aquestes presentaren 
els seus plans de millora i per tant es compleix amb els 
requeriments exigits.

Pel que fa a les queixes i denuncies rebudes, durant 
l’any 2013, el Servei Territorial de Transports de Tar-
ragona ha rebut 120 denúncies sobre els serveis pres-
tats per l’Empresa Plana i 88 contra Hispano Iguala-
dina.

Respecte a l’obertura d’expedients sancionadors al 
2013 s’han incoat 4 expedients a l’Empresa Plana, dels 
quals dos han estat resolts i dos es troben en tramitació 
per l’incompliment de les condicions de la concessió. 
Actualment es troba en tramitació el recurs que ha in-
terposat l’empresa.

L’any 2012 es van incoar 16 expedients sancionadors per 
incompliment de les condicions de la concessió a l’Hispa-
no Igualadina, dels quals 9 van ser resolts amb imposi-
ció de sanció. El 2013 s’han incoat 2 expedients sanciona-
dors per incompliment de les condicions de la concessió, 
dels quals 1 s’ha resolt amb imposició de sanció.

El personal del Servei territorial de Transports de Tar-
ragona, format per 4 agents d’inspecció i 2 auxiliars 
d’inspecció, duen a terme el seguiment del conjunt d’ac-
tivitats i serveis de transport realitzats dins d’aquest ter-

ritori, sens perjudici de la col·laboració del mossos d’es-
quadra per a realitzar controls a carretera.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 52229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10499/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els efectes en el medi ambient de l’explosió a la plan-
ta de Repsol Química de Tarragona el 10 de novembre 
de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

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

Del resultat de la mesura de contaminants efectuada a 
la visita d’inspecció dels tècnics del Grup de Control 
Ambiental, així com de l’anàlisi de les dades registra-
des de contaminants de la xarxa de Vigilància i Con-
trol Atmosfèric a Constantí, La Pobla de Mafumet, 
Puigpelat i Sant Salvador, zones habitades més pro-
peres a l’establiment de Repsol Química, SA, es pot 
concloure que en cap moment es van registrar valors 
de contaminants que superessin els límits per poder 
generar efectes nocius sobre la seguretat i la salut de 
les persones.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la violència masclista en l’àmbit 
de la parella
Tram. 310-00204/10

Anunci
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 52794 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la 
prevenció i atenció a les víctimes de violència masclis-
ta a l’àmbit de la parella?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la tutela dels drets dels im-
migrants internats al Centre d’Internament 
d’Estrangers de Barcelona
Tram. 310-00205/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 52807 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les actuacions que s’impulsaran des del 
Govern de la Generalitat en relació a la tutela dels 
drets de les persones immigrants internades al Centre 
d’Internament d’Estrangers de Zona Franca?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els fets delictius que s’han pro-
duït les darreres setmanes
Tram. 310-00206/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52809 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Govern sobre els greus fets de-
lictius que s’han produït les darreres setmanes a Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les respostes a la carta que 
el president de la Generalitat va trametre a 
mandataris internacionals
Tram. 310-00207/10

Anunci
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52810 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern davant les res-
postes a la carta enviada pel president de la Generali-
tat a mandataris internacionals?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Juan Milián Querol
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions per a evitar 
la pèrdua de l’habitatge de les famílies amb 
més dificultats
Tram. 310-00208/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 52812 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines actuacions pensa desenvolupar el Govern 
aquest any 2014 per evitar la pèrdua de l’habitatge a

 les famílies que tenen més dificultats per mantenir la 
seva residència habitual?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el reconeixement a Europa de la 
qualitat de la recerca que es fa a Catalunya
Tram. 310-00209/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 52813 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Com valora el Govern el reconeixement a Europa de 
la qualitat de la recerca que es desenvolupa a Catalu-
nya i quins són els resultats obtinguts?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la construcció d’un centre 
d’atenció primària a Viladecans
Tram. 310-00210/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 52814 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
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senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les previsions del Govern en relació amb 
la construcció d’un nou centre d’atenció primària a Vi-
ladecans?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la carretera C-55 i la mobilitat a 
les comarques centrals
Tram. 310-00211/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52817 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre la C-55 i la mobilitat a les comarques centrals.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el finançament del transport pú-
blic a les àrees metropolitanes
Tram. 310-00212/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52818 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Sobre les aportacions de la Generalitat al finança-
ment del transport públic a les àrees metropolitanes.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació laboral del Cos de 
Bombers de la Generalitat
Tram. 310-00213/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52820 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació 
laboral del Cos de bombers de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els criteris d’incompatibilitat 
dels membres del Govern i els alts càrrecs
Tram. 310-00214/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52821 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
els criteris d’incompatibilitat dels membres del Go-
vern i els alts càrrecs?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la carta que el president de 
la Generalitat va trametre al president de la 
Comissió Europea i als caps d’estat i de go-
vern de diversos països de la Unió Europea
Tram. 310-00215/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52822 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 141 y 142 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Govern para que le sea 
respuesta oralmente en el Pleno que tendrá lugar los 
días 22 y 23 de enero de 2014.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es la posición del Govern de la Generalitat so-
bre la carta remitida por el Muy Honorable President 
de la Generalitat, Artur Mas, a los jefes de Estado y de 

Gobierno de diferentes países de la Unión Europea y 
al Presidente de la Comisión Europea?

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2014

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00120/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52231 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00121/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 52724 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina opinió mereix al president de la Generalitat la 
situació política actual a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00122/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 52793 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00123/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52808 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00124/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 52811 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00125/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52816 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00126/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52819 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’Hospital Transfronterer de 
la Cerdanya
Tram. 311-00949/10

Anunci
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 50236 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 22.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es el cronograma de apertura del Hospital 
Transfronterer de La Cerdanya?

– ¿Quién gestionará definitivamente este hospital?

– ¿Será un hospital ICS, concertado XHUP, o tendrá 
un régimen especial?

– ¿Con qué criterios se han adjudicado los cargos que 
actualmente tiene ya, adjudicados, antes de su apertura 
el nuevo hospital y a cargo de quién están sus sueldos?

– ¿Cómo, cuándo y con qué criterios y/o baremos se 
adjudicarán las plazas necesarias para el funcionami-
ento del Transfronterer?

– ¿Qué continuidad laboral tendrá la actual plantilla 
del Hospital de Puigcerdà que no acceda a plaza en el 
nuevo hospital?

– ¿Con qué convenio laboral se regirán los trabajadores 
tanto españoles como franceses en la nueva empresa?

– ¿Cuál es el presupuesto del Transfronterer para el 
próximo año y en cuánto se incrementa respecto al ac-
tual Hospital de Puigcerdà?

– ¿Cuándo y por quién ha estado aprobado este pre-
supuesto y quién se hace cargo del mismo y en qué 
porcentajes?

– ¿Qué viabilidad tendrá la Fundación Privada Hospi-
tal de Puigcerdà como empresa después de la apertura 
del Transfronterer?

Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2013

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la qualificació de Terra Lliu-
re com a organització terrorista
Tram. 311-01032/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51909 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El Govern comparteix la qualificació de Terra Lliure 
com organització terrorista?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una piulada feta pel Memori-
al Democràtic relativa a Terra Lliure
Tram. 311-01033/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51910 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El Govern comparteix la qualificació de Terra Lliure 
com a organització independentista armada que es va 
fer en un tweet del Memorial Democràtic?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades amb 
relació a la piulada feta pel Memorial Demo-
cràtic relativa a Terra Lliure
Tram. 311-01034/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51911 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures va adoptar el Govern davant del 
tweet del Memorial Democràtic on qualificava Terra 
Lliure com organització independentista armada?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la petició al Memorial Demo-
cràtic perquè qualifiqui Terra Lliure d’orga-
nització terrorista
Tram. 311-01035/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51912 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– El Govern exigirà al Memorial Democràtic que qua-
lifiqui Terra Lliure com organització terrorista?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la paga extraordinària de 
desembre del personal sanitari no facultatiu 
jubilat que té reconegut un complement de 
pensió per jubilació
Tram. 311-01047/10

Anunci
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52427 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 22.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Por qué motivo el Govern de la Generalitat y con-
cretamente el Departamento de Salud y el Instituto 
Catalán de la Salud no ha abonado la paga extraordi-
naria del mes de diciembre de 2012 al personal sani-
tario no facultativo jubilado que tiene reconocido un 
complemento de pensión por jubilación?

– ¿Sobre qué base legal se sustenta el incumplimiento 
de pago de este complemento?

– ¿Cuáles son las previsiones del Departamento de Sa-
lud y del Instituto Catalán de la Salud para los años 
sucesivos en relación al pago retrospectivo de la paga 
extraordinaria de 2012 a todo el personal sanitario no 
facultativo jubilado que tiene reconocido un comple-
mento de pensión por jubilación?

– ¿Ha abonado el Govern de la Generalitat, y concre-
tamente el Departamento de Salud y el Instituto Ca-
talán de la Salud, la paga extraordinaria del personal 
sanitario no facultativo jubilado que tiene reconocido 
un complemento de pensión por jubilación del pasado 
año 2013?

– En caso negativo: ¿Sobre qué base legal se sustenta 
el incumplimiento de pago de este complemento?

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2014

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incorporació de canons 
de so al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01055/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52725 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

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: 

– Considera lògic el Govern incorporar l’ús de canons 
de so al Cos de Mossos d’Esquadra sense haver infor-
mat d’aquet projecte a la Comissió d’Estudi de materi-
als antiavalots del Parlament?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost dels canons de so 
per al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01056/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52726 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

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: 
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– Quin ha estat el cost de l’adquisició dels canons de 
so (LRAD) de què s’ha dotat al Cos de Mossos d’Es-
quadra?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes que pot produir 
en les persones l’ús dels canons de so pels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01057/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52727 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

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: 

– Quins efectes sobre les persones pot provocar l’ús de 
canons de so per part dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la incorporació 
de canons de so al material antiavalots dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01058/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52728 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

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: 

– Per quins motius ha incorporat el Departament d’In-
terior canons de so (LRAD) al material antiavalots del 
Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les conclusions de l’Infor-
me de la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi-
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses 
i la incorporació de canons de so al Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01059/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52729 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Considera el Govern que les conclusions de la Comissió 
d’Estudi de material antiavalots aprovades pel Ple del 
Parlament autoritzaven al Govern a incorporar canons 
de so (LRAD) com a material antiavalots del Cos de 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les funcions del portaveu del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01060/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52799 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les funcions del portaveu del Cos de Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de rodes de 
premsa del portaveu del Cos dels Mossos 
d’Esquadra el 2013
Tram. 311-01061/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52800 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presen-
ta 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: 

– Quantes rodes de premsa ha ofert el portaveu del Cos 
de Mossos d’Esquadra durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’intervencions 
als mitjans de comunicacions del portaveu 
del Cos de Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 311-01062/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52801 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quantes intervencions del portaveu del Cos de Mos-
sos d’Esquadra ha realitzat en mitjans de comunicació 
durant l’any 2013? 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les funcions del coordinador 
de l’Oficina del Portaveu de la Direcció Ge-
neral de la Policia
Tram. 311-01063/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52802 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les funcions del coordinador de l’Oficina 
del Portaveu de la Direcció General de la Policia?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones destinades 
a l’Oficina del Portaveu del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01064/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52803 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 21.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes persones conformen el departament de comu-
nicació i/o l’Oficina del Portaveu del Cos dels Mossos 
d’Esquadra indicant el perfil professional i les seves 
funcions?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerati-
va de Barcelona
Tram. 311-01065/10

Anunci
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52992 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 22.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué motivos explican la dimisión de Juan Carlos 
Izpisúa de su cargo de director del Centro de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB)?

– ¿Quién tomó la decisión de prescindir de Juan Car-
los Izpisúa como director del CMRB?

– ¿Tenía conocimiento el Govern de la Generalitat 
de la intención del Sr. Izpisúa de dimitir de su cargo? 
En caso afirmativo, ¿intentó convencer el Govern al 
Sr. Juan Carlos Izpisúa para que se mantuviera en su 
pues to de director?

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2014

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els projectes de recerca del 
Centre de Medicina Regenerativa de Bar-
celona
Tram. 311-01066/10

Anunci
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52993 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 22.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

Tras la dimisión de Juan Carlos Izpisúa de su cargo 
de director del Centro de Medicina Regenerativa de 
Barcelona (CMRB)

– ¿Cuántos proyectos de investigación iniciados o lide-
rados por el Sr. Izpisúa van a continuar en el CMRB?

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat  continuar 
con los proyectos de investigación actualmente en 
marcha del CMRB?

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat  continuar 
con los proyectos de investigación del CMRB no 
inicia dos o liderados por el Sr. Izpisúa?

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat mantener 
las inversiones comprometidas con el CMRB?

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2014

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nomenament del nou di-
rector del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 311-01067/10

Anunci
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52994 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 22.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

Tras la dimisión de Juan Carlos Izpisúa de su cargo 
de director del Centro de Medicina Regenerativa de 
Barcelona (CMRB)

– ¿Qué razones explican el nombramiento de Ángel 
Raya como nuevo director del CMRB, producido de 
forma inmediata tras la dimisión del Sr. Izpisúa?

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2014

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la qualificació de Terra Lliure com a 
organització terrorista
Tram. 314-10799/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern comparteix la qualificació de Terra Lliure 
com organització terrorista?

– El Govern comparteix la qualificació de Terra Lliu-
re com organització independentista armada que es va 
fer en un tweet del Memorial Democràtic?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades amb relació a 
la piulada feta pel Memorial Democràtic re-
lativa a Terra Lliure
Tram. 314-10800/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 69

– Quines mesures va adoptar el Govern davant del 
tweet del Memorial Democràtic on qualificava Terra 
Lliure com organització independentista armada?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició al Memorial Democràtic per-
què qualifiqui Terra Lliure d’organització ter-
rorista
Tram. 314-10801/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern exigirà al Memorial Democràtic que qua-
lifiqui terra Lliure com organització terrorista?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució del Fons de cooperació 
local
Tram. 314-10802/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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. Per què a l’hora de distribuir entre els municipis el 
Fons de cooperació local de Catalunya de 2013, el Go-
vern de la Generalitat no ha tingut en compte en la 
manera de procedir al càlcul i en els criteris emprats, 
el fixat en exercicis pressupostaris anteriors, ni tam-
poc amb el que estableix la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya ni l’EAC de 2006?

2. Per què, i segons els criteris establerts de distribució 
dels 37, 7 milions d’euros destinats al Fons de Coope-
ració local, s’exclouen 107 municipis que representen 
una població de 5,6 milions d’habitants, és a dir, quasi 
el 75% de la població de Catalunya?

3. Per què els criteris establerts s’han decidit sense el 
diàleg i consens necessari amb el municipalisme?

4. Per què aquest canvi de criteris s’aprova a les aca-
balles de l’any (es publica al DOGC el divendres 27 de 
desembre) quan els ajuntaments ja no tenen cap capa-
citat efectiva d’introduir mesures correctores a la des-
pesa municipal que evitin la generació de dèficits a la 
liquidació de l’exercici?

5. Per què es fixa un termini de només 10 dies hàbils 
per impugnar quan, en realitat, la pròpia resolució 
condiciona els seus efectes a l’aprovació del Pressu-
post 2014?

6. Per què s’ha fet aquest canvi de criteris només per 
als municipis, ja que tant els consells comarcals com 
les entitats municipals descentralitzades (EMDs) ja 
disposen dels FCLC de 2013, sense que en cap cas 
s’hagi modificat substancialment les quantitats rebu-
des respecte 2012 ni els criteris, ni s’hagi condicionat 
el seu cobrament a l’aprovació posterior d’una llei o a 
les disponibilitat pressupostàries?

7. Per què aquest canvi de quantitats i de criteris es 
condiciona a l’aprovació del Projecte de llei de pressu-
postos de la Generalitat per 2014, quan aquest manté, 
per al FCLC de 2014, els mateixos criteris que havien 
regit pel 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a garantir 
la medicació continuada a totes les perso-
nes que la necessiten
Tram. 314-10803/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 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: 

Segons informacions aparegudes a diferents mitjans 
de comunicació, pacients que necessiten fàrmacs de 
forma continuada estan tenint dificultats per acce-
dir-hi, la situació que pateixen les farmàcies degut als 
impagaments de la Generalitat fa que no tinguin en es-
toc alguns medicaments (els més cars).

– Quines mesures ha previst el Govern per garantir 
l’accés als medicaments de totes les persones que ho 
necessiten?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats i els equipaments cultu-
rals finançats a Barcelona el 2013 i els pre-
vistos per al 2014
Tram. 314-10804/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines activitats culturals s’han finançat des de la 
Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2013? Indicar activitat i import.

2. Quines activitats culturals que es celebraran a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2014 està previst fi-
nançar des de la Generalitat de Catalunya? Indicar ac-
tivitat i import.

3. Quins equipaments culturals ubicats a la ciutat de 
Barcelona s’han finançat des de la Generalitat de Cata-
lunya durant l’any 2013? Indicar equipament i import.

4. Quins equipaments culturals ubicats a la ciutat de 
Barcelona es finançaran des de la Generalitat de Cata-
lunya durant l’any 2014? Indicar equipament i import.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions i les obligacions del 
conveni signat per a ubicar a Barcelona una 
subseu del museu State Hermitage
Tram. 314-10805/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el paper del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i quines obligacions ha adquirit aquesta 
administració en la ubicació d’una subseu del State 
Hermitage a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions fetes als consorcis 
i les fundacions culturals de Barcelona el 
2013 i les previstes per al 2014
Tram. 314-10806/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines aportacions i per quins conceptes s’han fet 
des de la Generalitat de Catalunya als diferents con-
sorcis i fundacions culturals dels que forma part i amb 
seu a la ciutat de Barcelona durant l’any 2013?

2. Quines aportacions i per quins conceptes està pre-
vist realitzar des de la Generalitat de Catalunya als di-
ferents consorcis i fundacions culturals dels que forma 
part i amb seu a la ciutat de Barcelona durant l’any 
2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a la protecció 
del patrimoni cultural a Barcelona, en com-
pliment de la Llei 22/1998, de la Carta Muni-
cipal de Barcelona, el 2013
Tram. 314-10807/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– D’acord amb la llei 22/1998 de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, quina quantitat ha des-
tinat la Generalitat a protecció del patrimoni cultural 
a Barcelona en aplicació de l’1% de les inversions pú-
bliques que s’han fet a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
Tram. 314-10808/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quins centres escolars de la Ciutat de Barcelona 
es va mantenir la sisena hora durant el curs 2012-2013 
i a quins centres es suprimí respecte al curs 2011-
2012?

– Quin seguiment s’ha fet dels centres en els que es 
va suprimir la sisena hora el curs 2011-2012 a la ciutat 
de Barcelona i quines són les conclusions del mateix?

– En quins centres escolars s’impartirà la sisena hora 
durant el curs escolar 2013-2014 a la ciutat de Barcelo-
na i quina és la previsió pressupostària?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions per a fer front als can-
vis del calendari escolar del curs 2013-2014
Tram. 314-10809/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins ajuts i/o aportacions té previst realitzar el Go-
vern de la Generalitat a la ciutat de Barcelona per tal 
de poder fer front a les noves necessitats de l’alumnat 
i de les seves famílies amb motiu del calendari Escolar 
del curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els centres escolars amb jornada 
compactada a Barcelona
Tram. 314-10810/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quins centres escolars de la ciutat de Barcelo-
na s’ha establert la jornada compactada durant el curs 
2013-2014?

– Quin seguiment s’ha fet dels centres així com dels 
escolars dels mateixos per tal d’avaluar els efectes 
d’aquesta mesura d’horari compactat a l’ensenyament 
secundari?

– Quines han estat les actuacions dissenyades per tal 
de que en aquells centres de la ciutat de Barcelona 
amb jornada compactada, s’oferissin activitats extra-
escolars per l’alumnat?

– Quines han estat les aportacions i/o ajuts del Govern 
de la Generalitat a aquests centres per tal de fer front 
la nova realitat que ha creat aquesta jornada compac-
tada entre els escolars i en la conciliació de la vida la-
boral, familiar i personal dels seus pares?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van ob-
tenir la graduació en educació secundària 
obligatòria a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-10811/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quants alumnes no van assolir la graduació a l’en-
senyament secundari obligatori als centres escolars de 
la Ciutat de Barcelona, al curs 2012-2013? Desglossa-
ment de les quanties per districtes i per escola pública, 
concertada i privada.

– Quina variació suposa respecte als alumnes que el 
van assolir els Cursos 2011-2012 i 2012-2013?

– Quines són les accions previstes pel Govern de la 
Generalitat per evitar el fracàs escolar i l’abandona-
ment abans d’obtenir la titulació d’ESO?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Congrés-Indians, de Barcelona
Tram. 314-10812/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP 
Congrés - Indians a 31 de desembre de 2013?

– Quines han estat les actuacions dutes a terme pel Go-
vern de la Generalitat fins a data de 31 de desembre?

– Quines les inversions realitzades pel Govern de la Gene-
ralitat per aquest projecte, desglossat per anys i concepte?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les obres del nou CEIP Congrés Indians de la 
ciutat de Barcelona en la seva actual ubicació per tal 
d’eliminar els mòduls prefabricats del centre escolar? 
Detallar calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
La Maquinista, de Barcelona
Tram. 314-10813/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP 
La Maquinista a 31 de desembre de 2013?

– Quines han estat les actuacions dutes a ter me pel Go-
vern de la Generalitat fins a data de 31 de desembre?

– Quines les inversions realitzades pel Govern de la 
Generalitat per aquest projecte, desglossat per anys i 
concepte?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les obres del CEIP La Maquinista de la ciutat de 
Barcelona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar 
els mòduls prefabricats del centre escolar? Detallar 
calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex d’absentisme escolar a Barce-
lona el curs 2012-2013
Tram. 314-10814/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat l’índex d’absentisme escolar a la Ciutat 
de Barcelona al curs 2012-2013?

2. Quines són les actuacions o programes del Govern 
de la Generalitat per tal de reduir les dades d’absentis-
me escolar?

3. Quins d’aquest s’executen a centres escolars de la 
ciutat de Barcelona? Detallar els centres, el tipus de 
programa i els resultats dels mateixos.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona 
el curs 2013-2014
Tram. 314-10815/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51932 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quants alumnes s’han donat de baixa des de l’inici 
del curs escolar 2013-2014 fins a data de la resposta, 
als centres educatius de la ciutat de Barcelona, des-
glossat per nivells educatius i els motius d’aquestes 
baixes?

– Quina variació suposa respecte als abandonaments 
per nivell educatiu respecte els cursos 2011-2012 i 
2012-2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-10816/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP 
Can Fabra a 31 de desembre de 2013?

– Quines han estat les actuacions dutes a terme pel Go-
vern de la Generalitat fins a data de 31 de desembre?

– Quines les inversions realitzades pel Govern de la 
Generalitat per aquest projecte, desglossat per anys i 
concepte?

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les obres del CEIP Can Fabra de la ciutat de Bar-
celona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar els 
mòduls prefabricats del centre escolar? Detallar calen-
dari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del pressupost per a les 
plantilles dels centres docents de Barcelona 
el curs 2013-2014
Tram. 314-10817/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51934 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és la plantilla de docents als centres educatius 
de la ciutat de Barcelona durant el Curs 2013-2014?

– Quina la seva variació respecte el Curs 2012-2013?

– Quina aportació s’ha previst al Pressupost de l’exer-
cici 2014 respecte a les plantilles dels centres docents 
de la ciutat de Barcelona?

– Quin ha estat l’import d’aquesta variació respecte el 
Pressupost de 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de cen-
tres públics de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10818/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51935 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és l’import que ha aportat la Generalitat per be-
ques menjador dels alumnes escolaritzats als centres 
públics de la ciutat de Barcelona al curs 2013-2014, 
quina la seva variació econòmica i percentual respecte 
dels cursos 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013?

– Quina ha estat la data de l’aportació d’aquestes quan-
ties a l’Ajuntament de Barcelona o al Consorci d’Edu-
cació de Barcelona?

– Per quan es preveu l’aportació del curs 2013-2014?

– Té previst el Govern de la Generalitat realitzar apor-
tacions extraordinàries si fos necessari atenent l’incre-
ment de la demanda d’ajuts per beques menjador a la 
ciutat de Barcelona? Quins serien els supòsits en què 
el Govern de la Generalitat realitzaria les esmentades 
aportacions i per quina quantia?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de formació d’adults a Bar-
celona el curs 2013-2014
Tram. 314-10819/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51936 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes places de formació d’adults s’han ofert a 
la ciutat de Barcelona al curs 2013-2014, desglossades 
segons modalitat de formació, segons titularitat del 
centre i per districtes?

2. Quantes persones han demanat una plaça a les esco-
les d’adults de la ciutat de Barcelona, per aquest proper 
curs escolar 2013-2014, desglossades segons moda li-
tat de formació, segons titularitat del centre i per dis-
trictes?

3. Quin és el percentatge de demanda no atesa en rela-
ció al total de sol·licituds rebudes?

4. Quines accions durà a terme el Govern de la Gene-
ralitat per ampliar l’oferta i equilibrar-la amb la de-
manda?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques desti-
nades a les famílies que opten per l’ús de la 
carmanyola als centres públics de Barcelo-
na el curs 2013-2014
Tram. 314-10820/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és l’import que ha aportat la Generalitat per 
aquelles famílies que opten per l’ús de la carmanyola 
en els centres públics de la ciutat de Barcelona durant 
el curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació pressupostària per al fi-
nançament de les escoles d’adults a Barce-
lona el 2013
Tram. 314-10821/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51938 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és l’aportació realitzada pel Govern de la Ge-
neralitat al finançament de les escoles d’adults de la 

ciutat de Barcelona durant l’any 2013, desglossat per 
conceptes?

– Quina consignació pressupostària es preveu hi haurà 
per a l’any 2014, desglossada per conceptes?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants de titulari-
tat de la Generalitat a Barcelona en data del 
31 de desembre de 2013
Tram. 314-10822/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51939 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes són les places de les escoles bressol de titu-
laritat de la Generalitat a la ciutat de Barcelona a 31 de 
desembre de 2013?

2. En quins centres estan distribuïdes aquestes places 
amb indicació del districte al que pertany cadascun?

3. Quina ha estat la demanda no atesa a cadascuna de 
les llars d’infants al curs 2013-2014?

4. Quines solucions preveu dur a terme el Govern de 
la Generalitat per poder incrementar la demanda ate-
sa per a places d’escoles bressol de la Generalitat a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica a les escoles de 
música de Barcelona per al curs 2013-2014
Tram. 314-10823/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es desti-
naran als alumnes escolaritzats al conjunt de les esco-
les de música municipals i del Conservatori de Música 
de la ciutat de Barcelona pel curs 2013-2014?

2. Quins es preveuen destinar al pressupost de 2014 de 
la Generalitat de Catalunya?

3. Quin és l’import individualitzat dels ajuts destinats 
als alumnes de les escoles de música municipals i del 
Conservatori de Música durant els curs 2013-2014?

4. Quina ha estat l’aportació realitzada pel mateix con-
cepte durant els Cursos 2011-2012 i 2012-2013?

5. Quan s’han fet efectives les esmentades aportacions 
a l’Ajuntament de Barcelona o al Consorci d’Educació 
de Barcelona?

6. Quin és el deute del Govern de la Generalitat pel 
concepte d’ajuts a les escoles de música municipals de 
Barcelona i el Conservatori de Música i quin el calen-
dari per donar compliment a les seves obligacions?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions previstes en el pres-
supost del 2014 per a Barcelona en matèria 
d’educació o ensenyament
Tram. 314-10824/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines subvencions s’han previst al pressupost 2014 
per la ciutat de Barcelona en matèria d’educació o en-
senyament desglossades per concepte, import i desti-
nataris?

2. Cas que aquestes subvencions es vehiculin a través 
del Consorci d’Educació, quin ha estat l’import trans-
ferit al Consorci desglossades per concepte, import i 
destinataris?

3. Cas que aquestes subvencions es vehiculin a través 
de l’Ajuntament de Barcelona o de l’Institut d’Educa-
ció de Barcelona, quin ha estat l’import transferit des-
glossades per concepte, import i destinataris?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Gene-
ralitat a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10825/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51942 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. S’han produït modificacions de les ràtios d’alumnat 
a les escoles bressol de titularitat de la Generalitat a la 
ciutat de Barcelona al curs 2013-2014?

2. En quins centres s’han produït i quines han estat les 
modificacions?

3. Es preveuen modificacions de les ràtios d’alumnat a 
les llars d’infants al curs 2014-2015 amb indicació nu-
mèrica d’aquestes variacions?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat 
a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10826/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. S’han produït modificacions de les plantilles d’esco-
les bressol de titularitat de la Generalitat a la ciutat de 
Barcelona al curs 2013-2014?

2. En quins centres s’han produït i quines han estat les 
modificacions?

3. Es preveuen modificacions a les plantilles a les llars 
d’infants al curs 2014-2015, amb indicació numèrica d’a-
questes variacions?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció de diver-
sos instituts a Barcelona
Tram. 314-10827/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents preguntes per tal que li si-
guin contestades amb resposta escrita: 

Atès que encara hi ha pendents de construir diversos 
IES a la ciutat de Barcelona com ara l’IES Viladomat, 
Vallcarca, Sant Martí, Sagrera, Rubió i Tudurí, La Ma-
rina, La Clota, Fluvià, Fabra i Coats, Can Batlló, An-
glesola, Angeleta Ferrer, Miquel Tarradell o Josep Pla, 

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

1. Quin és l’estat d’execució de cada un dels IES pen-
dents de construcció a la ciutat de Barcelona segons el 
Pla d’Equipaments Educatius 2008-2011 (Viladomat, 
Vallcarca, Sant Martí, Sagrera, Rubió i Tudurí, La 
Marina, La Clota, Fluvià, Fabra i Coats, Can Batlló, 
Anglesola, Angeleta Ferrer, Miquel Tarradell o Josep 
Pla)? Detallar centre per centre.

2. Quina serà la ubicació definitiva per cadascun dels 
centres?

3. Disposa la Generalitat ja del sòl corresponent per a 
cadascun dels centres?

4. En quins pressupostos es preveu consignar el crèdit 
pressupostari suficient per a la realització de la inver-
sió?

5. Cas que la previsió pressupostària la faci el Consor-
ci d’Educació, ha traspassat la Generalitat al Consorci 
l’import necessari per a la realització de les inversions 
o té previst fer-ho i quan?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de formació professional i 
de programes de qualificació professional 
inicial a Barcelona per al curs 2013-2014
Tram. 314-10828/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51945 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quina ha estat la demanda de places per a la Forma-
ció Professional i PQPI a la ciutat de Barcelona durant 
el curs 2013-2014?

2. Quina d’aquesta demanda ha estat atesa?

3. Quins són els estudis que s’ofereixen i a quins cen-
tres?

4. Quins són els programes i ajuts que des del Govern 
de la Generalitat es preveu atorgar pel foment d’a-
quests estudis superiors durant el curs 2013-2014?

5. Com valora el Govern de la Generalitat els nous 
convenis signats per l’Ajuntament de Barcelona per in-
crementar en 28 programes més els PQPI que es rea-
litzaran a la ciutat?

6. Quina serà l’aportació del Govern de la Generalitat 
a aquests Convenis?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de les escoles d’edu-
cació especial municipals, de la Generalitat i 
concertades a Barcelona el 2013
Tram. 314-10829/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quina ha estat l’aportació realitzada pel Govern de 
la Generalitat al finançament de les escoles d’educació 
especial municipals, de la Generalitat i concertades a 
la ciutat de Barcelona, l’any 2013?

2. Quina previsió pressupostària s’ha fet per a l’exer-
cici 2014?

3. Quina és la inversió anual del Govern de la Genera-
litat en l’escolarització d’alumnes amb necessitats edu-
catives especials als centres escolars ordinaris?

4. Quina ha estat la inversió durant l’exercici 2013 i 
quina es preveu a l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
del curs 2012-2013
Tram. 314-10830/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin ha estat l’índex del fracàs escolar a la Ciutat de 
Barcelona al curs 2012-2013?

2. Quines són les actuacions o programes del Govern 
de la Generalitat per tal de reduir les dades de fracàs 
escolar?

3. Quins d’aquest s’executen a centres escolars de la 
ciutat de Barcelona? Detallar els centres, el tipus de 
programa i els resultats dels mateixos.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica a les llars d’in-
fants municipals de Barcelona per al curs 
2013-2014
Tram. 314-10831/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es des-
tinaran als alumnes escolaritzats al conjunt de les es-
coles bressol municipals de la ciutat de Barcelona pel 
curs 2013-2014?

– Quina ha estat l’aportació realitzada pel mateix con-
cepte durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013?

– Quan s’han fet efectives les esmentades aportacions 
a l’Ajuntament de Barcelona o al Consorci d’Educació 
de Barcelona?

– Quin és el deute del Govern de la Generalitat pel 
concepte d’ajuts a les escoles bressol municipals de la 
ciutat de Barcelona i quin el calendari per donar com-
pliment a les seves obligacions?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Campionat 
del Món de Natació el 2013
Tram. 314-10832/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina quantitat ha aportat la Generalitat de Catalu-
nya en concepte de l’organització dels Campionats del 
Món de Natació que s’han celebrat a la ciutat de Bar-
celona aquest any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments esportius que han re-
but finançament per a la construcció o l’ar-
ranjament el 2013, a Barcelona
Tram. 314-10833/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins equipaments esportius ubicats a la ciutat de 
Barcelona han rebut finançament per la seva construc-
ció o arranjament, per part del Govern de la Genera-
litat de Catalunya, durant l’any 2013? Indicar equipa-
ment esportiu, concepte i import destinat.
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2. Quines activitats o competicions esportives celebra-
des a la ciutat de Barcelona durant l’any 2013 han estat 
finançades, parcial o totalment, pel Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya i per quin import? Indicar acti-
vitat o competició i import atorgat.

3. Quins equipaments esportius ubicats a la ciutat de 
Barcelona rebran finançament per la seva construcció 
o arranjament, per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya durant l’any 2014? Indicar equipament 
esportiu, concepte i import destinat.

4. Quines de les diferents activitats o campionats es-
portius que es celebraran a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2014 està previst finançar, parcial o total-
ment, pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per 
quin import? Indicar activitat o competició i import.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de promoció i di-
fusió de la cultura en el període 2011-2013
Tram. 314-10834/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció i 
difusió de la cultura des de l’any 2011 fins l’any 2013, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament 
de Barcelona per a polítiques adreçades a 
l’adolescència en el període 2011-2013
Tram. 314-10835/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
l’adolescència des de l’any 2011 fins l’any 2013, des-
glossades per semestres i detallades per projecte o ac-
tuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import, el nombre i el concepte dels 
ajuts atorgats als comerciants de Barcelona 
el 2013
Tram. 314-10836/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és l’import, el nombre i el concepte de les aju-
des que el Govern de la Generalitat ha atorgat als co-
merciants de la Ciutat de Barcelona durant el 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Circuit de 
Catalunya el 2013
Tram. 314-10837/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

pregunta

– Quina ha estat l’aportació econòmica total realitzada 
per la Generalitat de Catalunya al Circuit de Catalu-
nya durant l’any 2013? Detallant els conceptes.

– Quines són les previsions d’inversió per l’esmentat 
circuit per l’any 2014? Detallant els conceptes.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10838/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins 
l’any 2013, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones en el període 2011-2013
Tram. 314-10839/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adre-
çades a les dones des de l’any 2011 fins l’any 2013, 
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desglossades per semestres i detallades per projecte 
o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de construcció i posada en 
marxa de les residències i dels centres de 
dia a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10840/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el cost de construcció i posada en mar-
xa de cadascuna de les noves residències - centres de 
dia a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 
2013, desglossat per semestres i detallant la seva ubi-
cació i la data de funcionament?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’atenció social 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10841/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’atenció so-
cial des de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossades per 
semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica feta al Consor-
ci de l’Habitatge en el període 2011-2013
Tram. 314-10842/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51959 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins convenis de col·laboració ha signat l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya (abans Adigsa) amb el 
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Consorci de l’Habitatge de Barcelona durant els anys 
2011, 2012 i 2013?

2. Quins convenis de col·laboració ha signat l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya (abans Adigsa) per a regu-
lar les transferències a favor del Consorci de l’Habitat-
ge de Barcelona per a l’any 2011, 2012 i 2013?

3. Quin ha estat l’import corresponent de cadascun d’a-
quests convenis de l’any 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament financer de l’Institut 
Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per la promoció i la construc-
ció d’habitatges a Barcelona en el període 
2011-2013
Tram. 314-10843/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’endeutament financer de l’Incasòl i 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en la promoció 
i construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelona des 
de l’any 2011 fins l’any 2013, especificant la ubicació i 
el nombre de vivendes de l’edificació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a la 
gent gran en el període 2011-2013
Tram. 314-10844/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adre-
çades a la gent gran des de l’any 2011 fins l’any 2013, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de 
l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en 
concepte de despeses de capitalitat, subsi-
diarietat i suplència en el període 2011-2013
Tram. 314-10845/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51962 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajunta-
ment de Barcelona en concepte de despeses de capi-
talitat, subsidiarietat i suplència des de l’any 2011 fins 
l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a les famílies 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10846/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adre-
çades a les famílies des de l’any 2011 fins l’any 2013, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’educació en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10847/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’educació des 
de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossades per semes-
tres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Bar-
celona per a polítiques adreçades a persones 
amb discapacitat en el període 2011-2013
Tram. 314-10848/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 86

1. Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
persones amb discapacitat des de l’any 2011 fins l’any 
2013, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils en el període 2011-2013
Tram. 314-10849/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de foment 
dels drets civils des de l’any 2011 fins l’any 2013, des-
glossades per semestres i detallades per projecte o ac-
tuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de la Generalitat cedides 
a l’Ajuntament de Barcelona en el període 
2011-2013
Tram. 314-10850/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines finques de propietat de la Generalitat de Ca-
talunya s’han cedit a l’Ajuntament de Barcelona, espe-
cificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2011 fins l’any 
2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de l’Ajuntament de Barce-
lona cedides a la Generalitat en el període 
2011-2013
Tram. 314-10851/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines finques de propietat de l’Ajuntament de Bar-
celona s’han cedit a la Generalitat de Catalunya, es-
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pecificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2011 fins 
l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les expropiacions iniciades o en pro-
cés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió 
de costos el 2012 i el 2013
Tram. 314-10852/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines expropiacions ha iniciat o estan en procés 
de tràmit per part de la Generalitat de Catalunya a la 
ciutat de Barcelona, especificant l’objecte de cadascu-
na de les expropiacions, les seves ubicacions i la pre-
visió de costos de les mateixes per als exercicis 2012 i 
2013, detallat per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat per a la 
construcció d’equipaments socials a Barce-
lona en el període 2011-2013
Tram. 314-10853/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat en ma-
tèria de construcció d’equipaments socials a la ciutat 
de Barcelona per part de la Generalitat da Catalunya 
des de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossat per semes-
tres i detallat per a cada construcció?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes previstos per a fer 
efectives durant el proper exercici les trans-
ferències pendents de pagament a l’Ajunta-
ment de Barcelona i a les seves empreses, 
instituts i altres entitats
Tram. 314-10854/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins mecanismes de pagament té previst la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de fer efectives les obliga-
cions i transferències pendents de pagament a l’Ajun-
tament de Barcelona i les seves empreses, instituts i 
demés entitats, durant el proper exercici?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de promoció de l’o-
cupació i el creixement empresarial en el pe-
ríode 2011-2013
Tram. 314-10855/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció 
de l’ocupació i el creixement empresarial des de l’any 
2011 fins l’any 2013, desglossades per semestres i de-
tallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per als estran-
gers en el període 2011-2013
Tram. 314-10856/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreça-
des a les persones estrangeres des de l’any 2011 fins 
l’any 2013, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques a 
Barcelona en el període 2005-2013
Tram. 314-10857/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (tram autonò-
mic) a la ciutat de Barcelona en cada any des de l’any 
2005 fins l’any 2013, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a Fira 
de Barcelona el 2013
Tram. 314-10858/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines aportacions econòmiques ha realitzat la Ge-
neralitat de Catalunya a la Fira de Barcelona durant el 
2013? Desglossar la resposta per semestres.

2. Quina ha estat l’evolució de les aportacions econò-
miques que ha realitzat la Generalitat de Catalunya 
a la Fira de Barcelona entre els anys 2008 i el 2013? 
Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental en el període 2011-2013
Tram. 314-10859/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’energia 
i qualitat ambiental des de l’any 2011 fins l’any 2013, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a Bar-
celona el 2011 i el 2013
Tram. 314-10860/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a la ciutat de Bar-
celona els anys 2011 i 2013, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Barcelo-
na i els seus organismes autònoms en data 
del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10861/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el deute del Govern de la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autò-
noms a 31 de desembre de 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i les seves empreses en data del 
31 de desembre de 2013
Tram. 314-10862/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el deute de la Generalitat de Catalunya en-
vers l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves em-
preses a data 31 de desembre del 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona per a polítiques d’habi-
tatge en el període 2011-2013
Tram. 314-10863/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge des 
de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossades per semes-
tres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre les activitats de joc, envit o atzar a Bar-
celona en el període 2011-2013
Tram. 314-10864/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
que grava les activitats de joc, d’envit o d’atzar a la 
Ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2013, 
desglossat per semestres i detallant per sales de bingo, 
casinos, màquines recreatives, canòdroms i frontons, 
rifes, tómboles i combinacions aleatòries?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a la infància 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10865/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
la infància des de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossa-
des per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els autònoms i les petites i mitjanes 
empreses de Barcelona beneficiats amb les 
línies financeres de l’Institut Català de Fi-
nances en el període 2011-2013
Tram. 314-10866/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51983 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre de PIMES i autònoms, ubicats a 
la ciutat de Barcelona, que s’han beneficiat de les lí-
nies financeres de l’Institut Català de Finances des de 
l’any 2011 fins l’any 2013, desglossat per semestres i 
detallant la finalitat de les mateixes?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat de les operacions 
de compravenda de solars, locals i edificis 
fetes amb l’Ajuntament de Barcelona en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10867/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51984 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascuna de les operacions de compra-venda de solars, 
locals i/o edificis per part de la Generalitat de Catalu-
nya amb l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2011 
fins l’any 2013, desglossat per semestres i detallant l’ús 
previst i el preu de compra?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les adquisicions de béns immobles, 
locals i solars el 2013
Tram. 314-10868/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51985 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les adquisicions a la ciutat de Bar-
celona de béns immobles, locals i solars, realitzades 

per part de la Generalitat de Catalunya durant el 2013, 
detallant la ubicació a la ciutat, l’ús previst, el preu de 
compra i el venedor?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vendes de béns immobles, locals 
i solars de la Generalitat a Barcelona en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10869/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les vendes de béns immobles, lo-
cals i solars a Barcelona realitzades per part de la Ge-
neralitat de Catalunya des de l’any 2011 fins l’any 2013 
desglossat per semestres, detallant la ubicació, l’ús de 
l’immoble, el preu de venda i el comprador?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
projectes d’inversió a Barcelona, en el pe-
ríode 2011-2013, en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-10870/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascun dels projectes d’inversió finançats per la Ge-
neralitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona des de 
l’any 2011 fins l’any 2013, en base a l’aplicació de la 
Llei de barris (Llei 2/2004 de 4 de juny)?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
lloguers de locals i edificis ocupats per la 
Generalitat a Barcelona en el període 2011-
2013
Tram. 314-10871/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascun dels lloguers de locals i/o edificis ocupats per 
part de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Bar-
celona des de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossat per 
semestres i detallant el seu ús i el preu mensual del 
lloguer?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona en matèria d’infraestructures bà-
siques i transport en el període 2011-2013
Tram. 314-10872/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraestruc-
tures bàsiques i transport des de l’any 2011 fins l’any 
2013, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes a Barcelona en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10873/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les inversions realitzades pel Go-
vern de la Generalitat a la ciutat de Barcelona des de 
2011 fins a l’actualitat? Desglossar per conceptes i any 
de la inversió.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses pressupostades i liqui-
dades en inversions a Barcelona el 2012 i 
el 2013
Tram. 314-10874/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és l’import i el concepte de les despeses pres-
supostades i liquidades en inversions previstes i porta-
des a terme per la Generalitat de Catalunya a la Ciutat 
de Barcelona, detallat per cadascun dels districtes de 

la ciutat, en l’exercici 2012 i 2013 desglossat per se-
mestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions finalis-
tes en matèria d’atenció primària liquidat a 
l’Ajuntament de Barcelona el 2013
Tram. 314-10875/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import liquidat a 30 de novembre de 
2013 de les subvencions finalistes en matèria d’atenció 
primària de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per al manteniment de les rondes 
en el període 2011-2013
Tram. 314-10876/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
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veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les 
rondes des de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossat per 
semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de millorament 
del paisatge urbà en el període 2011-2013
Tram. 314-10877/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en política de millora 
del paisatge urbà, especialment pel que fa a rehabili-
tació d’edificis, des de l’any 2011 fins l’any 2013, des-
glossades per semestres i detallades per projecte o ac-
tuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost de 
successions i donacions a Barcelona en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10878/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre successions i donacions a la ciutat de Barcelona des 
de l’any 2011 fins l’any 2013 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els ingressos tributaris i no tributaris re-
captats a Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-10879/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51996 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat l’import total i desglossat per semes-
tres dels ingressos tributaris i no tributaris recaptats 
a la ciutat de Barcelona durant l’exercici 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a persones 
en situació de pobresa extrema en el perío-
de 2011-2013
Tram. 314-10880/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
persones en extrema pobresa des de l’any 2011 fins 
l’any 2013, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes en el pe-
ríode 2012-2013
Tram. 314-10881/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el període mitjà de pagament de la Ge-
neralitat de Catalunya i de les seves empreses, orga-
nismes i demés entitats, a l’Ajuntament de Barcelona, 
als anys 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes als proveï-
dors en el període 2011-2013
Tram. 314-10882/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 51999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el període mitjà de pagament als pro-
veïdors de la ciutat de Barcelona contractats per la Ge-
neralitat de Catalunya, les seves empreses, organis-
mes i demés entitats, diferenciat entre els serveis i les 
obres, des de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossat per 
semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques sanitàries en el 
període 2011-2013
Tram. 314-10883/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de sanitat des 
de l’any 2011 fins l’any 2013, desglossades per semes-
tres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
projectes d’inversió a Barcelona en el perí-
ode 2011-2013
Tram. 314-10884/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 

del Govern Central i que s’ha destinat a projectes d’in-
versió a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins 
l’any 2013 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de promoció del 
turisme en el període 2011-2013
Tram. 314-10885/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció 
del turisme des de l’any 2011 fins l’any 2013, desglos-
sat per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències de les institucions comuni-
tàries europees per a projectes d’inversió a 
Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10886/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52003 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
de les institucions comunitàries europees i que s’ha 
destinat a projectes d’inversió en la ciutat de Barcelona 
des de l’any 2011 fins l’any 2013 desglossat per semes-
tres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes ju-
rídics documentats a Barcelona en el perío-
de 2011-2013
Tram. 314-10887/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentals a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins 
l’any 2013 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ingressos per l’aplicació 
de la taxa turística a Barcelona el 2014
Tram. 314-10888/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52005 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és la previsió d’ingressos per l’aplicació de la 
taxa turística a Catalunya i a la ciutat de Barcelona per 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 31 desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes amb els ingressos 
recaptats amb l’impost turístic en el període 
2012-2013
Tram. 314-10889/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52006 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines inversions ha realitzat la Generalitat de Ca-
talunya amb els fons recaptats per l’impost turístic du-
rant 2012 i 2013? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorga-
des a l’Ajuntament de Barcelona en el perí-
ode 2011-2013
Tram. 314-10890/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52007 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat l’import pressupostat, liquidat pagat 
i pendent de pagament de les transferències corrents i 
de capital atorgades per la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona i les seves empreses, insti-
tuts i demés entitats, des de l’any 2011 fins l’any 2013, 
desglossat per semestres i detallat per cadascun dels 
conceptes, incloent-hi les obligacions derivades per 
convenis signats?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei d’Atenció a 
Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajun-
tament de Barcelona el 2013
Tram. 314-10891/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzar el Govern de la Ge-
neralitat al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants 
i Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona du-
rant el 2013?

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Ser-
vei per a l’exercici 2014?

– Com valora el Govern de la Generalitat les novetats 
que presenta el SAIER per tal d’atendre les noves ne-
cessitats i com contribuirà el Govern de la Generalitat 
en dur a terme el nou servei?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Mediació 
Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona 
el 2013
Tram. 314-10892/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajun-
tament de Barcelona durant el 2013?

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Ser-
vei per a l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Detecció i 
Contacte de Menors Estrangers Immigrants 
no Acompanyats de l’Ajuntament de Barce-
lona el 2013
Tram. 314-10893/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Detecció i Contacte de Menors 
Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajunta-
ment de Barcelona durant el 2013?

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Ser-
vei per a l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones registrades en 
el Registre central de persones assegurades 
del Servei Català de la Salut el 2013
Tram. 314-10894/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin era el nombre de persones registrades en el Re-
gistre Central de Persones Assegurades (RCA) de Cat-
Salut, amb nacionalitat no espanyola informada i resi-
dent a la ciutat de Barcelona durant el 2013, desglossat 
per semestres?

– Quina variació en quantia i percentatge suposa res-
pecte del nombre de persones registrades de l’any 2011 
i 2012?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisió de la 
cèdula d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2013
Tram. 314-10895/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 101

– Quantes peticions de revisions de cèdules d’habita-
bilitat ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona en l’any 
2013? Desglossat per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in-
documentats que han estat presentats per a 
protecció a Barcelona el 2013
Tram. 314-10896/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants menors estrangers indocumentats han estat 
presentats a la ciutat de Barcelona per a protecció du-
rant el 2013? Desglossar per país de procedència.

2. Quantes presentacions de menors estrangers per a 
la protecció s’han realitzat a la ciutat de Barcelona du-
rant el 2013? Desglossar segons el cos policial o l’ad-
ministració que hagi fet la presentació.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aules d’acollida per als 
menors immigrants a Barcelona
Tram. 314-10897/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52014 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’aules d’acollida per a menors 
immigrants a la ciutat de Barcelona a data de la res-
posta?

2. Quina ha estat la relació d’escolars que han passat 
per cada una d’elles durant el curs 2012-2013 i fins a la 
data de la resposta, tot detallant la seva nacionalitat?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords i convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació entre els joves el 2013
Tram. 314-10898/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
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durant el 2013 per tal de fomentar la formació i ocupa-
ció entre els joves de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes signats amb relació a la 
borsa d’habitatge de lloguer per a joves de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10899/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de contractes signats durant 
el 2013 en relació a la Borsa d’Habitatge de Lloguer 
per a joves a la ciutat de Barcelona? Desglossar per 
mesos.

2. Quin ha estat el nombre de joves allotjats en el 2013?

3. Quina és la previsió del Govern de la Generalitat pel 
que fa a contractes pel 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions a l’Ajuntament de Bar-
celona per a polítiques de joventut el 2013
Tram. 314-10900/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions del Govern de la 
Generalitat a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques 
de joventut durant el 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la depuradora del riu Besòs
Tram. 314-10901/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el termini establert per l’aplicació del trac-
tament terciari en la planta depuradora del riu Besòs 
per a millorar la qualitat de l’aigua?

2. Quin ha estat el cost de l’aplicació d’aquest nou trac-
tament?

3. Quants litres d’aigua s’han tractat durant el 2013 i 
per tant podran ser utilitzats per l’abastament a l’àrea 
metropolitana de Barcelona?
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4. Quin ha estat el resultat obtingut per l’aplicació del 
sistema de tractament terciari durant el 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum d’aigua a Barcelona el 2013
Tram. 314-10902/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el consum d’aigua i el seu cost, durant 
el 2013 pels ciutadans de Barcelona, i la seva varia-
ció anual des de l’any 2004, tot detallant les dades per 
mesos?

2. Quin ha estat el consum familiar mitjà d’aigua du-
rant el 2013 a la ciutat de Barcelona i la seva variació 
anual des de l’any 2004?

3. Quin ha estat el consum d’aigua durant el 2013 de 
les instal·lacions públiques de la nostra ciutat i la seva 
variació anual des de l’any 2004?

4. Quin ha estat el consum d’aigua en l’activitat econò-
mica en l’actuació empresarial i comercial de la ciutat?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació acústica a Barcelona 
el 2013
Tram. 314-10903/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quin ha estat el nivell de contaminació acústica de 
l’àrea metropolitana de Barcelona durant el 2013?

2. Quins han estat els resultats del mesurament del so-
roll ambiental realitzat del Govern de la Generalitat 
durant el 2013?

3. Quines han estat les principals fonts de soroll durant 
aquest any?

4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

Palau del Parlament, 31 de desembre 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissions de contaminants a l’at-
mosfera a Barcelona el 2013
Tram. 314-10904/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52021 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quins han estat els diferents focus d’emissions de con-
taminants a l’atmosfera durant el 2013 a la ciutat de Bar-
celona?
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2. Quins han estat els nivell d’immissió per la concen-
tració dels contaminants durant el 2013 a la ciutat de 
Barcelona?

3. Quins han estat els controls de les emissions atmos-
fèriques i la vigilància de la presència dels contami-
nant a l’aire en diferents punts receptors a la ciutat de 
Barcelona?

4. Quines han estat les mesures per pal·liar l’esmentada 
contaminació a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de residus recollits a 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10905/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52022 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el percentatge de residus que s’han recollit se-
lectivament per durant el 2013 a la ciutat de Barcelona?

2. Quines són les previsions que té el govern per a mi-
llorar la recollida selectiva, a l’igual que la recollida 
d’orgànica en relació al mal funcionament obtingut 
durant els últims anys?

3. Quines són les subvencions que s’establiran pels 
ajuntaments en quan a la recollida de residus?

4. Quines són les bonificacions que s’establiran per 
aquests municipis que millor compleixen amb la reco-
llida selectiva?

5. Quins han estat els objectius complerts en relació 
als establerts pel Pla d’acció per a la gestió de residus 
municipals a Catalunya 2005-2012?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació lluminosa a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona el 2013
Tram. 314-10906/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell de contaminació lluminosa 
en l’àrea metropolitana de Barcelona durant el 2013?

2. Quins han estat els resultats del Pla de Prevenció 
lluminosa del Govern de la Generalitat durant el 2013?

3. Quin ha estat el Pla d’acció contra la contaminació 
lluminosa que s’ha realitzat durant el 2013 pel Govern 
de la Generalitat?

4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

5. Quines són les mesures previstes perquè en un futur 
l’enllumenat sigui més sostenible?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells de diòxid de carboni a l’àrea 
metropolitana de Barcelona el 2013
Tram. 314-10907/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52024 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quins són els nivells de CO2 emesos a l’àrea metro-
politana de Barcelona durant el 2013?

2. Quines són les causes d’emissió, tot especificant el 
volum i percentatge respecte als nivells totals?

3. Pel que fa a l’alliberació industrial de CO2, quina és 
l’aportació per sectors o grups industrials?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de gestors autoritzats per 
l’Agència de Residus de Catalunya que han 
operat a Barcelona el 2013
Tram. 314-10908/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52025 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants gestors autoritzats per l’Agència de Residus 
de Catalunya i homologats han operat a la ciutat de 
Barcelona durant el 2013?

2. Quin volum de residus s’han gestionat durant el 
2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a millorar les infra-
estructures i els serveis municipals als bar-
ris de Collserola el 2013
Tram. 314-10909/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52026 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès la recent Declaració de Collserola com a Parc 
Natural de Collserola.

Atès que alguns barris de la ciutat de Barcelona deli-
mitant amb l’espai esmentat.

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

– Quines han estat les actuacions realitzades pel Go-
vern de la Generalitat per tal de millorar les infraes-
tructures i serveis municipals com ara equipaments, 
seguretat, neteja, enllumenat, urbanització dels car-
rers, ampliació de la cobertura telefònica en els dife-
rents barris de Collserola durant el 2013?

– Quines són els actuacions previstes pel tal de seguir 
millorar les infraestructures i serveis dels esmentats 
barris?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida selectiva a Barcelona du-
rant el 2013
Tram. 314-10910/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
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veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el resultat de la recollida selectiva du-
rant el 2013 i la seva variació respecte l’any 2010 a la 
ciutat de Barcelona? Desglossat semestralment.

2. Quines deficiències s’han trobat en l’actual recollida 
selectiva que s’hagin de millorar per donar un millor 
servei al ciutadà a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a construir nous eco-
parcs
Tram. 314-10911/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines són les previsions de la construcció d’eco-
parcs en el conjunt de Catalunya?

2. Quina és la data prevista per a la construcció d’a-
quests nous ecoparcs i quina serà la seva ubicació?

3. Quines són les transferències corrents o de capital 
dirigides a inversions per a futurs ecoparcs?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de residus tecnològics a 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10912/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que el sistema de tractament de residus tecnolò-
gics no funciona degut a que es generen més escom-
braries de les que es poden absorbir amb la infraes-
tructura que fins ara s’ha posat en marxa.

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

1. Quina és la infraestructura de tractament de residus 
existent dedicada a la recollida de residus tecnològics 
a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és el número de tones de recollida dels esmen-
tats residus que s’ha realitzat durant el 2013 a la ciutat 
de Barcelona?

3. Quin és el número de tones que s’havien previst pel 
2011 i quines són les dades reals fins al moment a la 
ciutat de Barcelona?

4. Quina és actualment la xarxa de transport que por-
ta els residus des dels punts nets als centres de tracta-
ment a la ciutat de Barcelona? Quina és la previsió de 
millora per part del govern de la Generalitat?

5. On són tractats el residus tecnològics que recullen a 
la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10913/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quin és el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua en-
vers l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data 31 de 
desembre del 2013?

2. Quin és el calendari previst per a fer efectiu l’import 
endeutat?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a construir noves des-
salinitzadores
Tram. 314-10914/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el número de dessaladores que el Govern de 
la Generalitat vol construir futurament?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords i convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació
Tram. 314-10915/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el 2013 
per tal de fomentar la formació i l’ocupació i quin ha 
estat l’import dels mateixos? Desglossar la resposta 
per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a projectes d’em-
prenedors a Barcelona el 2013
Tram. 314-10916/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a projectes 
emprenedors sorgits a la ciutat de Barcelona, especifi-
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cant el tipus de projecte, durant el 2013? Desglossar la 
resposta per semestres.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a projectes emprenedors sorgits a la ciutat de Barce-
lona, especificant el tipus de projecte, entre els anys 
2008 i 2013? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el 2013 
per tal de fomentar l’activitat emprenedora a la ciutat 
de Barcelona i quin ha estat l’import dels mateixos? 
Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Bar-
celona en el marc de Barcelona Creixement 
el 2013
Tram. 314-10917/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el 2013 
en el marc de la iniciativa Barcelona Creixement? 
Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes als mercats de 
Barcelona en el període 2008-2013
Tram. 314-10918/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és l’import de les inversions realitzades en els 
mercats de la ciutat de Barcelona, totals i desglossades 
per cadascun dels mercats, durant el 2013? Desglossar 
la resposta per semestres.

2. Quina ha estat l’evolució de les inversions realitza-
des en els mercats de la ciutat de Barcelona, totals i 
desglossades per cadascun dels mercats, entre els anys 
2008 i 2013? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el 2013 
per tal de fomentar la compra al mercats de la ciutat de 
Barcelona i quin ha estat l’import dels mateixos? Des-
glossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes aixecades a comer-
ços de Barcelona amb relació al compliment 
de la normativa estatal d’horaris comercials 
el 2012 i el 2013
Tram. 314-10919/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52036 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes actes s’han aixecat a comerços de la ciutat 
de Barcelona entre els anys 2012 i 2013, per compli-
ment de la normativa estatal d’horaris comercials, des-
glossades per districte?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions im-
posats el 2013 a establiments de Barcelona 
perquè no retolen en català
Tram. 314-10920/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de la ciutat de Barcelona per no 
retolar en català durant el 2013, desglossat per activitat 

de l’establiment, i per districtes? Desglossar la respos-
ta per semestres.

2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a la ciutat de Barcelona durant el 2013, 
desglossat per activitat de l’establiment, i per distric-
tes? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quin és l’import de la sancions imposades a esta-
bliments de la ciutat de Barcelona per no retolar en 
català durant el 2013, desglossat per activitat de l’es-
tabliment, i per districtes? Desglossar la resposta per 
semestres.

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Barcelona per no reto-
lar en català durant el 2013, desglossat per activitat de 
l’establiment, i per districtes? Desglossar la resposta 
per semestres.

5. Quants establiments o empreses de la ciutat de Bar-
celona tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 
proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment i per districtes?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Barcelona per no retolar 
en català entre els anys 2008 i el 2013, desglossat per 
anys, activitat de l’establiment, i per districtes? Des-
glossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes a Barcelona amb 
els fons recaptats per l’impost turístic el 
2012 i el 2013
Tram. 314-10921/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta 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 inversions ha realitzat la Generalitat de Ca-
talunya a la ciutat de Barcelona amb els fons recaptats 
pel impost turístic durant 2012 i 2013? Desglossar la 
resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de Barcelona com a des-
tinació turística el 2013
Tram. 314-10922/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52039 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de Barcelona com destí turístic 
tant a nivell internacional com estatal durant el 2013? 
Desglossar la resposta per semestres.

2. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de Barcelona com destí turístic 
tant a nivell internacional com estatal entre els anys 
2010 i 2013? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a pro-
moure la marca Barcelona en el període 
2010-2013
Tram. 314-10923/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de la marca Barcelona durant el 
2013? Desglossar la resposta per semestres.

2. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de la marca Barcelona entre els 
anys 2010 i 2013? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a comerços de Bar-
celona el 2013
Tram. 314-10924/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a comerços 
de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus de co-
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merç, durant el 2013? Desglossar la resposta per se-
mestres.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a comerços de la ciutat de Barcelona, especificant el ti-
pus de comerç, entre els anys 2008 i 2013? Desglossar 
la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el 2013 
per tal de fomentar el comerç a la ciutat de Barcelona 
i quin ha estat l’import dels mateixos? Desglossar la 
resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i les sancions a comer-
ços de Barcelona en el període 2008-2013
Tram. 314-10925/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat 
de Barcelona des de l’any 2008 fins el 2013, especifi-
cant tipus de expedient i per districte? Desglossar la 
resposta per semestres.

2. Quantes sancions a comerços s’han imposat a la 
ciutat Barcelona des de l’any 2008 fins el 2013, especi-
ficant tipus de sancions, i quantitat de cada sanció i per 
districte? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació presentats a Barcelona en el pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-10926/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52043 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre total d’EROs presentat a Barce-
lona, des de l’any 2008 fins a el 2013, especificant per 
tipus d’ERO, nombre de treballadors afectats a cada 
ERO i per any? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a empreses de Bar-
celona el 2013
Tram. 314-10927/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a empreses 
de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus d’em-
presa, durant el 2013? Se sol·licita desglossament per 
semestre.
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2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a empreses de la ciutat de Barcelona, especificant el ti-
pus d’empresa, entre els anys 2008 i 2013? Desglossar 
la resposta per anys i semestres.

3. Quantes operacions creditícies s’han portat a terme 
en la línia de finançament empresarial a la ciutat de 
Barcelona, especificant el nombre de sol·licituds, apro-
vacions, formalitzacions durant el 2013? Se sol·licita 
desglossament per semestre.

4. Quina ha estat l’evolució del nombre d’operacions 
creditícies a empreses en la línia de finançament em-
presarial a la ciutat de Barcelona, especificant el tipus 
d’empresa, entre els anys 2008 i 2013? Desglossar la 
resposta per anys i semestres.

5. S’ha concedit algun ajut a autònoms durant el 2013? 
En cas afirmatiu quin és el nombre d’ajuts total ator-
gat a autònoms de la ciutat de Barcelona durant l’any 
2013? Se sol·licita desglossament per semestre.

6. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts a au-
tònoms a la ciutat de Barcelona, entre els anys 2008 i 
2013? Desglossar la resposta per anys i semestres.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Barcelona 
per delictes, faltes, requeriments judicials i 
delictes el 2013
Tram. 314-10928/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a cadascun dels districtes 
de la ciutat de Barcelona, i globalment a tota la ciutat, 
desglossat per delictes, faltes i requeriments judicials 
durant l’any 2013?

2. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona per 
la comissió d’un delicte relacionat amb el trànsit du-
rant l’any 2013?

3. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona 
per la comissió d’un delicte contra el patrimoni durant 
l’any 2013?

4. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2013 són de nacionalitat espanyola i quants 
dels detinguts són estrangers?

5. Quin ha estat el nombre de detinguts durant l’any 
2013 a la ciutat de Barcelona per nacionalitats?

6. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2013 són majors d’edat, quants són menors 
d’edat i quants no s’especifica l’edat?

7. Quants dels menors detinguts a la ciutat de Barcelo-
na durant l’any 2013 són estrangers?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions penals a Bar-
celona el 2013
Tram. 314-10929/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52046 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes infraccions penals s’han produït a la ciutat 
de Barcelona durant l’any 2013? Desglossar la resposta 
per nombre d’infraccions a cada districte de la ciutat.

2. Quants delictes contra el patrimoni s’han produït a 
la ciutat de Barcelona durant l’any 2013?

3. Quantes faltes contra el patrimoni s’han produït a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2013?

4. Quants delictes i faltes de furt s’han produït a la ciu-
tat de Barcelona durant l’any 2013?
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5. Quants delictes s’han produït a la ciutat de Barcelo-
na relacionats amb el trànsit durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores extraordinàries fe-
tes pels mossos d’esquadra a Barcelona du-
rant el 2013
Tram. 314-10930/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes hores extraordinàries han realitzat els Mos-
sos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona, durant l’any 
2013?

2. Quin ha estat el cost econòmic d’aquestes hores du-
rant l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absentisme laboral a la Sala de Co-
ordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra el 2013
Tram. 314-10931/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins nivells d’absentisme laboral s’han donat a 
la Sala de Coordinació de Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, durant l’any 2013?

2. Quin ha estat el nivell d’absentisme laboral del Cos 
de Mossos d’Esquadra, durant l’any 2013?

3. I concretament a la Regió Policial de Barcelona Ciu-
tat, durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han in-
gressat en centres penitenciaris de Barce-
lona el 2013
Tram. 314-10932/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52049 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quantes persones han ingressat en presons i centres 
penitenciaris de la ciutat de Barcelona, desglossades 
per nacionalitats, durant l’any 2013?

2. Quantes persones hi ha a data de la resposta, des-
glossades per nacionalitats, en presons i centres peni-
tenciaris de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per infrac-
cions de l’Ordenança de mesures per a fo-
mentar i garantir la convivència ciutadana 
a l’espai públic interposades pels mossos 
d’esquadra a Barcelona el 2013
Tram. 314-10933/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre de denúncies que han interposat 
els agents del Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de 
Barcelona per infraccions de l’Ordenança de Mesures 
per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’es-
pai públic, durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el percentatge de delictes i faltes 
produïts a Barcelona durant el 2013 que els 
Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-10934/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52051 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el percentatge de resolució durant 
l’any 2013 per part del Cos de Mossos d’Esquadra dels 
delictes que s’han produït a la ciutat de Barcelona?

2. Quin ha estat el percentatge de resolució durant 
l’any 2013 per part del Cos de Mossos d’Esquadra de 
les faltes que s’han produït a la ciutat de Barcelona?

3. Quin ha estat el percentatge mig de resolució per ti-
pologies per part del Cos de Mossos d’Esquadra de les 
faltes que s’han produït a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals en el Cos de 
Mossos d’Esquadra el 2013, en concret a la 
regió policial Metropolitana Barcelona
Tram. 314-10935/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin ha estat el nivell d’accidents laborals del Cos 
de Mossos d’Esquadra, durant l’any 2013?

2. I concretament, quin ha estat a la Regió Policial de 
Barcelona Ciutat durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sentències amb pena de treballs 
en benefici de la comunitat dictades a Bar-
celona el 2013
Tram. 314-10936/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes sentències s’han dictat a la ciutat de Barce-
lona en les que la pena imposada han estat treballs a 
favor de la comunitat (desglossat en programes i per-
sones), durant l’any 2013?

2. Quantes d’aquestes sentències s’han executat final-
ment (desglossat en programes i persones)?

3. Quina és l’evolució de les sentències dictades a la 
ciutat de Barcelona en les que la pena imposada han es-
tat treballs a favor de la comunitat, entre els anys 2011 
i 2013, desglossada en programes, persones i anys?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estrangers detinguts pels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona el 2013
Tram. 314-10937/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Del nombre d’estrangers detinguts durant l’any 2013 
a la ciutat de Barcelona per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra, quants estaven en situació il·legal?

2. Del nombre d’estrangers en situació il·legal detinguts 
durant l’any 2013 a la ciutat de Barcelona per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra, quants eren menors d’edat?

3. Quin és el nombre d’estrangers il·legals que els Mos-
sos d’Esquadra han posat a disposició del Cos Nacional 
de Policia durant l’any 2013 a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies presentades als Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona el 2013
Tram. 314-10938/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quin ha estat el nombre de denúncies presentades 
davant els Mossos d’Esquadra durant l’any 2013 a la 
ciutat de Barcelona, desglossades per conceptes i per 
comissaries?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies cursades pels 
Mossos d’Esquadra desglossades per conceptes, a la 
ciutat de Barcelona, durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les operacions conjuntes dels Mossos 
d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana i amb el 
Cos Nacional de Policia el 2013
Tram. 314-10939/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes operacions conjuntes ha realitzat el Cos de 
Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2013 amb Guàrdia Urbana i/o el Cos Nacional de 
Policia? Desglossar la resposta per Cossos i Forces 
de Seguretat participants i matèria.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per robato-
ri al metro de Barcelona, als Ferrocarrils de 
la Generalitat i als tramvies metropolitans el 
2013
Tram. 314-10940/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
al Metro de Barcelona durant l’any 2013?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
als Ferrocarrils de la Generalitat durant l’any 2013?

3. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
als Tramvies Metropolitans durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies interposades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Bar-
celona el 2013
Tram. 314-10941/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52058 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quin ha estat el nombre de denúncies interposades a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos d’Es-
quadra a la Plaça de Catalunya durant l’any 2013?

2. Quina ha estat l’evolució de les denúncies interposa-
des a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la Plaça de Catalunya entre els anys 2010 
i 2013? Desglossar la resposta per anys.

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del conveni marc de coordi-
nació, cooperació i col·laboració amb l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria de segure-
tat pública i policia
Tram. 314-10942/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52059 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte a la revisió del conveni marc de Coordinació, 
Cooperació i Col·laboració en matèria de seguretat pú-
blica i policia de 26 de setembre de 2005, signat entre 
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona i la previsió per 
als propers anys
Tram. 314-10943/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona en data de la res-
posta desglossat per àrea policial (districtes), tot indi-
cant quants agents estan destinats a serveis regionals, 
quants a l’àrea de Tedax, i quants a la Divisió d’Infor-
mació, indicant el percentatge de cada unitat sobre el 
total d’agents desplegats?

2. Quina és la previsió de nous efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra per la ciutat de Barcelona durant 
el propers anys?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives al servei del 
tramvia metropolità corresponents al 2013
Tram. 314-10944/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta 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 son les dades del servei de tramvia metro-
polità, durant l’any 2013 (detallis per línies), respecte 
dels conceptes: 
• Línies
• Longitud xarxa (km)
• Vehicles-km (milions)
• Estacions
• Tramvies/hora punta i sentit
• Viatges (milions)
• Recaptació (M€)
• Frau en la venda de bitllets
• Número d’inspectors
• Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències a les 
línies dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya el 2013
Tram. 314-10945/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes 
a les línies de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya durant l’any 2013? Detallis, en cada cas, 
les conseqüències per les persones, el material mòbil 
i/o bens materials i la prestació del servei.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions fermes per infraccions 
d’excés de velocitat a les rondes de Barce-
lona el 2013
Tram. 314-10946/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el nombre de sancions fermes durant 
l’any 2013, per infraccions d’excés de velocitat a les 
Rondes del municipi de Barcelona, que fixa el Decret 
152/2007?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències en el 
servei del tramvia metropolità el 2013
Tram. 314-10947/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes 
al servei de tramvia metropolità durant l’any 2013? 
Detallis, en cada cas, les conseqüències per les perso-
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nes, el material mòbil i/o bens materials i la prestació 
del servei.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives als Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya el 2013
Tram. 314-10948/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines son les dades de l’empresa Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya durant l’exercici 2013 (deta-
llis primera corona i resta de Sistema Tarifari Integrat, 
així com per línies), respecte dels conceptes: 
• Línies
• Longitud xarxa (km)
• Vehicles-km (milions)
• Estacions
• Trens/hora punta i sentit
• Viatges (milions)
• Recaptació (M€)
• Frau en la venda de bitllets
• Número d’inspectors
• Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de T12 sol·licitades i el nom-
bre de viatges fets amb aquestes targetes 
el 2013
Tram. 314-10949/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el número de targetes T12 que han es-
tat sol·licitades durant l’any 2013?

2. Quin ha estat el número de viatges que s’han realit-
zat amb les mateixes?

Detallar tota la informació per poblacions.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a l’adaptació de les 
instal·lacions del metro a les persones amb 
mobilitat reduïda fetes el 2013
Tram. 314-10950/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines són les actuacions realitzades pel govern en 
relació a l’adaptació a les persones amb mobilitat re-
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duïda del servei de metro de la Generalitat de Catalu-
nya? Detallis material mòbil i infraestructures.

– Quines han estat les estacions adaptades durant 
l’exercici 2013?, tot indicant el cost de les mateixes.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a implantar el títol de 
transport públic TMobilitat
Tram. 314-10951/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el termini previst pel Govern de la Gene-
ralitat per implantar el títol de transport públic TMo-
bilitat?

2. Quins seran els seus beneficis per a l’usuari del ser-
vei de transport públic i quin es preveu serà el seu 
cost?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in-
fraestructures del transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona amb 
relació als projectes sectorials de la línia 9 
del metro
Tram. 314-10952/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el Pla Director d’Infraestructures del Transport 
Públic Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelo-
na i les inversions que s’hi preveien.

Atès que l’esmentat Pla preveia la següent actuació: 

Metro L9 Projectes sectorials (ascensors,escales me-
càniques, sistema peatge)

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

1. Quin és l’estat de l’execució prevista al Pla Director 
Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu a la re-
gió Metropolitana de Barcelona en relació al Metro L9 
Projectes sectorials (ascensors, escales mecàniques, 
sistema peatge)?

2. En el seu cas, quin és el calendari previst per a la fi-
nalització dels projectes sectorials de la L9 de metro, 
indicant detalladament les actuacions pendents?

3. Quin és l’import de la inversió efectivament realit-
zada durant l’any 2013?

4. Si s’escau, quin és l’import de la inversió pendent 
per a la seva finalització?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a implantar la targeta 
T16 i les millores que comportarà respecte 
a la T12
Tram. 314-10953/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el termini que preveu el Govern de la Gene-
ralitat per implantar la T16?

2. Quines millores suposaran respecte a l’actual T12?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in-
fraestructures del transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona amb 
relació a la línia 9 del metro
Tram. 314-10954/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el Pla Director d’Infraestructures del Transport 
Públic Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelo-
na i les inversions que s’hi preveien,

Atès que l’esmentat Pla preveia la següent actuació: 

L9 Metro

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

1. Quin és l’estat de l’execució a data 31 de desembre 
del 2013 prevista al Pla Director Infraestructures del 
Transport Públic Col·lectiu a la regió Metropolitana de 
Barcelona en relació a L9 Metro?

2. En el seu cas, quin és el calendari previst per a la 
finalització de la L9 de metro, indicant detalladament 
les actuacions pendents?

3. Quin és el import de la inversió efectivament rea-
litzat a la L9 de metro (desglossat per anys) fins a la 
data?

4. Si s’escau, quin és el import de la inversió pendent 
(desglossat per anys) per a la seva finalització?

5. Ha estat afectada l’ATM per algun procediment ju-
dicial respecte a la construcció de la L9? En cas afir-
matiu, se’ns informi del número de procediments ju-
dicials, les resolucions i si ha generat algun tipus de 
despesa.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació feta a l’àrea extraordinària 
de rehabilitació integral del barri del Carmel, 
de Barcelona, del 2005 ençà
Tram. 314-10955/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és l’aportació que ha realitzat la Generalitat 
de Catalunya respecte a l’AERI del Carmel de la ciutat 
de Barcelona durant l’any 2013 i des del 2005 fins a 
l’actualitat, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges protegits de 
l’Institut Català del Sòl desocupats de Bar-
celona en el període 2012-2013
Tram. 314-10956/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl 
es troben buits a la ciutat de Barcelona a data de la 
resposta d’aquesta pregunta? Quin és el detall de les 
promocions d’habitatges de protecció oficial que tenen 
habitatges buits a data de la resposta d’aquesta pregun-
ta? Des de quina data es troben buits cadascun dels ha-
bitatges i per quins motius?

2. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl 
es troben buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2013? 
Quin és el detall de les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial que tenen habitatges buits a 31/12/2013? 
Des de quina data es troben buits cadascun dels habi-
tatges i per quins motius?

3. Quants habitatges de protecció oficial de l’In-
casòl es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 
31/12/2012? Quin és el detall de les promocions d’ha-
bitatges de protecció oficial que tenien habitatges buits 
a 31/12/2012? Des de quina data es trobaven buits ca-
dascun dels habitatges i per quins motius?

4. Quants habitatges de protecció oficial de l’Incasòl 
es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? 
Quin és el detall de les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial que tenien habitatges buits a 31/12/2011? 
Des de quina data es trobaven buits cadascun dels ha-
bitatges i per quins motius?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl el 2013
Tram. 314-10957/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han iniciat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2013? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de 
finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han iniciat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2012? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de 
finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl van iniciar la seva construcció durant 
l’any 2011? De quines promocions es tracta, quants ha-
bitatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i qui-
na és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la da-
ta d’inici d’obres i la data de finalització de cadascuna 
d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació en rehabilitació d’habitat-
ges de Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-10958/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les subvencions públiques d’ajuts de rehabilita-
ció d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

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

1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generalitat 
de Catalunya en ajuts de rehabilitació d’habitatges a la 
ciutat de Barcelona, des de l’any 2007 (inclòs) fins a 
l’actualitat, desglossat per anys?

2. Quants edificis i quants habitatges de la ciutat de 
Barcelona s’han beneficiat d’ajuts de rehabilitació 
d’habitatges per part de la Generalitat de Catalunya 
des de l’any 2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat 
per anys, i en què han consistit cadascuna d’aquestes 
actuacions (especificant l’adreça i barri dels habitatges 
beneficiats)?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisió de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2013
Tram. 314-10959/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quantes peticions de revisions de cèdules d’habita-
bilitat ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona durant el 
2013, desglossat per semestres i districtes?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llicències d’obres ator-
gades per a promocions d’habitatge prote-
git de l’Institut Català del Sòl els anys 2011, 
2012 i 2013
Tram. 314-10960/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi ha 
atorgat llicència d’obres durant l’any 2013? De quines 
promocions es tracta, quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’a-
quests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la 
data de finalització prevista de cadascuna d’aquestes 
promocions?

2. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi ha 
atorgat llicència d’obres durant l’any 2012? De quines 
promocions es tracta, quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’a-
quests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la 
data de finalització prevista de cadascuna d’aquestes 
promocions?

3. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl de la ciutat de Barcelona se’ls hi va 
atorgar llicència d’obres durant l’any 2011? De quines 
promocions es tracta, quants habitatges tenen cadas-
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cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’a-
quests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la 
data de finalització prevista de cadascuna d’aquestes 
promocions?

Palau del Parlament, 31 desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de la cua de maniobres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-10961/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Està redactat el projecte de la cua de maniobres dels 
FGC (Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya) a la 
plaça Catalunya de Barcelona? En cas afirmatiu, quan 
es va redactar el projecte?

2. Quan està previst el començament de les obres d’a-
quest projecte?

3. Quin és el calendari d’obres previst per portar a ter-
me aquest projecte?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’inici i finalització de la pro-
moció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia 
Castells de Barcelona
Tram. 314-10962/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quina és la data prevista d’inici i finalització de les 
diferents fases pendents de la promoció Colònia Cas-
tells de l’Incasòl a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució de les diferents fases de la 
promoció Colònia Castells de l’Incasòl a la ciutat de 
Barcelona a data 31/12/2013, i a data que es contesta 
la pregunta, i quin és el calendari d’execució previst? 
Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2013, i 
a data que es contesta la pregunta, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl el 2012 i el 2013
Tram. 314-10963/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofici-
al de l’Incasòl es troben en fase de construcció a Bar-
celona a data de la resposta de la pregunta? En quina 
fase de construcció es troben? De quines promocions 
es tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes 
promocions i quina és la tipologia d’aquests habitatges? 
Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització 
prevista de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofici-
al de l’Incasòl es troben en fase de construcció a Bar-
celona a 31/12/2013? En quina fase de construcció es 
troben? De quines promocions es tracta, quants habi-
tatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i quina 
és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la data 
d’inici d’obres i la data de finalització prevista de ca-
dascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl es trobaven en fase de construcció a 
Barcelona a 31/12/2012? En quina fase de construcció 
es trobaven? De quines promocions es tracta, quants 
habitatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i 
quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la 
data d’inici d’obres i la data de finalització de cadascu-
na d’aquestes promocions?

4. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl es trobaven en fase de construcció 
a Barcelona a 31/12/2011? De quines promocions es 
tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes 
promocions i quina és la tipologia d’aquests habitat-
ges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalit-
zació de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl el anys 2011, 2012 
i 2013
Tram. 314-10964/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han finalitzat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2013? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici i de finalització 
d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl han finalitzat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2012? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici i de finalització 
d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’Incasòl van finalitzar la seva construcció a 
Barcelona durant l’any 2011? De quines promocions 
es tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aques-
tes promocions i quina és la tipologia d’aquests habi-
tatges? Quina és la data d’inici i de finalització d’obres 
de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a l’acabament 
de les obres i la posada en funcionament del 
centre de preventius de la Zona Franca de 
Barcelona i la previsió per al tancament de la 
presó Model
Tram. 314-10965/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atesa la futura construcció d’un centre penitenciari de 
preventius del municipi de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quin és el calendari d’obres per executar el nou cen-
tre penitenciari de Preventius?

2. Quan està prevista la posada en funcionament d’a-
quest nou centre penitenciari?

3. Quan està previst el desallotjament del Centre Peni-
tenciari de la Model de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis de Barce-
lona del 2007 ençà
Tram. 314-10966/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les subvencions públiques d’ajuts per a la instal-
lació d’ascensors en edificis d’habitatges a la ciutat de 
Barcelona.

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

1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generali-
tat de Catalunya en ajuts per a la instal·lació d’ascen-
sors en edificis d’habitatges a la ciutat de Barcelona, 
des de l’any 2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat 
per anys?

2. Quants edificis i quants habitatges de la ciutat de 
Barcelona s’han beneficiat d’ajuts per a la instal·lació 
d’ascensors en edificis d’habitatges per part de la Ge-
neralitat de Catalunya des de l’any 2007 (inclòs) fins a 
l’actualitat, desglossat per anys, i en què han consistit 
cadascuna d’aquestes actuacions (especificant l’adreça 
i barri dels habitatges beneficiats)?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis privats de 
Barcelona el 2012 i el 2013
Tram. 314-10967/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes han estat les subvencions atorgades pel Go-
vern de la Generalitat per a la instal·lació d’ascensors 
a edificis privats de la ciutat de Barcelona durant l’any 
2012 i durant el 2013, desglossat per semestres, i pels 
diferents districtes de la ciutat?

2. Quantes d’aquestes subvencions ja han estat co-
brades?

3. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2013
Tram. 314-10968/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 127

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Tri-
nitat Vella, al districte de Sant Andreu.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2006, en relació al 
barri de Trinitat Vella de Barcelona amb el seu des-
glossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2013, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2006, en relació al barri de 
Trinitat Vella de Barcelona amb el seu desglossament 
per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de millora-
ment de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Ur-
quinaona
Tram. 314-10969/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atesos els problemes d’accessibilitat a l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 de metro de l’estació d’Urquinaona, a 
la plaça Urquinaona de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst per portar a terme les 
obres de millora de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 de metro de l’estació d’Urquinaona a 
la plaça Urquinaona de Barcelona amb el seu desglos-
sament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Raval 
Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2013
Tram. 314-10970/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Ra-
val Sud, al districte de Ciutat Vella.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2010, en relació al 
barri de Raval Sud de Barcelona amb el seu desglossa-
ment per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2013, i a da-
ta que es contesta la pregunta, del projecte que es va 
presentar a la convocatòria del 2010, en relació al barri 
de Raval Sud de Barcelona amb el seu desglossament 
per semestres?
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3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb a -
questa inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Coll, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2007 
en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris, en data del 31 de desem-
bre de 2013
Tram. 314-10971/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri del Coll, 
al districte de Gràcia.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2007, en relació al barri del Coll de Barce-
lona amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2013, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va presen-
tar a la convocatòria del 2007, en relació al barri del Coll 
de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Be-
sòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris, en data 
del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10972/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Ma-
resme/Besòs, al districte de Sant Martí.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es va 
presentar a la convocatòria del 2008, en relació al barri 
de Maresme/Besòs de Barcelona amb el seu desglossa-
ment per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució data 31/12/2013, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2008, en relació al barri 
de Maresme/Besòs de Barcelona amb el seu desglossa-
ment per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Bon 
Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2009 en aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10973/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52090 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Bon 
Pastor/Baró de Viver, al districte de Sant Martí.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2009, en relació al 
barri de Bon Pastor/Baró de Viver de Barcelona amb 
el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2013, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2009, en relació al barri 
de Bon Pastor/Baró de Viver de Barcelona amb el seu 
desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execu-
ció del projecte de millora dels barris de la 
Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2010 en aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10974/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52091 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de 
La Vinya/Can Clos/Plus Ultra, al districte de Sants - 
Montjuïc.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2010, en relació al 
barri de La Vinya/Can Clos/Plus Ultra de Barcelona 
amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2013, i a da-
ta que es contesta la pregunta, del projecte que es va 
presentar a la convocatòria del 2010, en relació al barri 
de La Vinya/Can Clos/Plus Ultra de Barcelona amb el 
seu desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Barce-
loneta, de Barcelona, acollit a la convocatò-
ria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris, en data del 31 
de desembre de 2013
Tram. 314-10975/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de La 
Barceloneta, al districte de Ciutat Vella.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2008, en relació al 
barri de la Barceloneta de Barcelona amb el seu des-
glossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2013, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2008, en relació al barri de 
la Barceloneta de Barcelona amb el seu desglossament 
per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris de Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona, acollit 
a la convocatòria del 2006 en aplicació de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en 
data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10976/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Tor-
re Baró - Ciutat Meridiana, al districte de Nou barris.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2006, en relació al 
barri de Torre Baró - Ciutat Meridiana de Barcelona 
amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució data 31/12/2013, i a data 
que es contesta la pregunta, del projecte que es va pre-
sentar a la convocatòria del 2006, en relació al barri 
de Torre Baró - Ciutat Meridiana de Barcelona amb el 
seu desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Borde-
ta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2013
Tram. 314-10977/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de La 
Bordeta, al districte de Sants-Montjuïc.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2013, 
i a data que es contesta la pregunta, del projecte que es 
va presentar a la convocatòria del 2007, en relació al 
barri de La Bordeta de Barcelona amb el seu desglos-
sament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2013, i a da-
ta que es contesta la pregunta, del projecte que es va 
presentar a la convocatòria del 2007, en relació al barri 
de La Bordeta de Barcelona amb el seu desglossament 
per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta al barri del Carmel i als 
seus entorns, a Barcelona, el 2013, en for-
ma de transferències corrents o pagaments 
d’obres executades a l’Agència de Promoció 
del Carmel i Entorns, SA, i la previsió per 
al 2014
Tram. 314-10978/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quina és la inversió realitzada per la Generalitat de 
Catalunya en els barris del Carmel i entorns de la ciu-
tat de Barcelona l’any 2013, amb el seu desglossament 
per semestres, en forma de transferències corrents o 
per pagament d’obres executades a l’Agència de Pro-
moció del Carmel i Entorns, SA?

– Quina és la inversió que està previst realitzar la Ge-
neralitat de Catalunya en els barris del Carmel i en-
torns l’any 2014, en forma de transferències corrents 
o per pagament d’obres executades a l’Agència de Pro-
moció del Carmel i Entorns, SA?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi-
tatges de protecció oficial de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a Barcelona en da-
ta del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10979/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins projectes de construcció d’habitatges de pro-
tecció a la ciutat de Barcelona té redactats l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a 31/12/23013?

2. Quins projectes de construcció d’habitatges de 
protecció a la ciutat de Barcelona té previst executar 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya durant el 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges protegits fets 
per l’Institut Català del Sòl el 2013 i les previ-
sions per al 2014
Tram. 314-10980/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les promocions d’habitatge protegit de l’Institut 
Català del sòl.

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

1. Quants habitatges ha iniciat l’Incasòl a la ciutat de 
Barcelona durant el 2013, desglossat per semestres, de 
quines promocions es tracta i quina és la data d’inici i 
de finalització dels habitatges?

2. Quants habitatges ha finalitzat l’Incasòl a la ciutat de 
Barcelona durant el 2013, desglossat per semestres, 
de quines promocions es tracta i quina és la data d’ini-
ci i de finalització dels habitatges?

3. Quants habitatges ha entregat l’Incasòl a la ciutat de 
Barcelona clau en mà durant el 2013, i de quines pro-
mocions es tracta, desglossat per semestres?

4. Quantes promocions preveu iniciar l’Incasòl a la 
ciutat de Barcelona el 2014, de quines promocions es 
tracta i quina és la data prevista d’inici i de finalització 
dels habitatges?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica feta al Consor-
ci de l’Habitatge del 2009 al 2013
Tram. 314-10981/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat l’import de l’aportació de la Genera-
litat al Consorci d’Habitatge en els anys 2009, 2010, 
2011, 2012 i 2013 desglossat per anys, semestres i en 
despesa corrent i d’inversió?

2. Quina és la aportació prevista per a l’any 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges d’inclusió so-
cial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
a Barcelona en data del 31 de desembre 
de 2013
Tram. 314-10982/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les funcions en matèria d’habitatge protegit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

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

– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, dins de la xarxa d’habitatges d’inclusió, a 
la ciutat de Barcelona a 31/12/2013 i a data de la res-
posta d’aquesta pregunta?

– Quants habitatges d’inclusió té previst construir l’A-
gència de l’Habitatge de Catalunya durant el 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta per l’Institut Català del 
Sòl al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10983/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que el 27 d’abril de 1999, l’Institut Català de Sòl, 
l’AAVV de Trinitat Nova i l’Ajuntament de Barcelona 
van signar un Conveni de remodelació amb l’objectiu 
de la substitució d’un seguit d’habitatges del barri de 
La Trinitat Nova de Barcelona.

Atès que en aquest conveni l’Institut Català del Sòl es 
comprometia a construir, de conformitat amb les dis-
ponibilitats pressupostàries que en cada moment exis-
teixin, els habitatges de nova construcció necessaris 
per a la substitució dels blocs esmentats.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat per part de l’In-
casòl a 31/12/2013 i a data que es contesta la pregunta, 
desglossat per anys, en la construcció d’habitatges en 
substitució dels habitatges del barri de Trinitat Nova 
de Barcelona, segons el Conveni de remodelació sig-
nat el 27 d’abril de 1999 entre l’Institut Català de Sòl, 
l’AAVV de Trinitat Nova i l’Ajuntament de Barcelona? 
Quin és l’estat d’execució a 31/12/2013 i a data que es 
contesta la pregunta i quin és el calendari d’execució 
previst?

2. Quants habitatges i blocs (especificant els blocs, l’a-
dreça i el número d’habitatges de cadascun dels blocs) 
ha construït l’Incasòl en substitució dels habitatges del 
barri de Trinitat Nova de Barcelona a 31/12/2013 i a 
data que es contesta la pregunta, segons el Conveni de 
remodelació signat el 27 d’abril de 1999 entre l’Institut 
Català del Sòl, l’AAVV de Trinitat Nova i l’Ajuntament 
de Barcelona? Quina va ser la data d’inici i la data de 
finalització de cadascun d’aquests blocs d’habitatges?

3. Quants habitatges i blocs (especificant l’adreça i el 
número d’habitatges de cadascun dels blocs) de remo-
delació del barri de Trinitat Nova de Barcelona es tro-
ben en fase de construcció a 31/12/2013 i a data que 
es contesta la pregunta? Quina va ser la data d’inici i 
quina és la data de finalització prevista de cadascun 
d’aquests blocs d’habitatges?

4. Quants habitatges i blocs (especificant els blocs, l’a-
dreça i el número d’habitatges de cadascun dels blocs) 
de remodelació del barri de Trinitat Nova de Barcelo-
na té previst iniciar l’Incasòl? Quin és el calendari pre-
vist per executar els edificis que no estan en execució 
d’obres o finalitzats?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals per a la promoció 
d’habitatges protegits de l’Institut Català del 
Sòl desocupats de Barcelona els anys 2011, 
2012 i 2013
Tram. 314-10984/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es troben buits a la ciutat de 
Barcelona a data de la resposta d’aquesta pregunta? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenen locals buits a data de la resposta d’aquesta 
pregunta? Des de quina data es troben buits cadascun 
dels locals i per quins motius? Quina és la superfície i 
adreça de cadascun d’aquests locals?

2. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es troben buits a la ciutat de 
Barcelona a 31/12/2013? Quin és el detall de les pro-
mocions de protecció oficial que tenen locals buits a 
31/12/2013? Des de quina data es troben buits cadas-
cun dels locals i per quins motius? Quina és la superfí-
cie i adreça de cadascun d’aquests locals?

3. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es trobaven buits a la ciutat 
de Barcelona a 31/12/2012? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenien locals buits 
a 31/12/2012? Des de quina data es trobaven buits ca-
dascun dels locals i per quins motius? Quina és la su-
perfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

4. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Incasòl es trobaven buits a la ciu-
tat de Barcelona a 31/12/2011? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenien locals buits 
a 31/12/2011? Des de quina data es trobaven buits ca-
dascun dels locals i per quins motius? Quina és la su-
perfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’inversió en infraestruc-
tures de GISA a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2013 i la previsió d’execució 
per al 2014
Tram. 314-10985/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la ciu tat 
de Barcelona té redactats Infraestructures de la Gene-
ralitat de Catalunya SAU (abans GISA) a 31/12/2013 i 
a data de la resposta d’aquesta pregunta?

2. Quina és la previsió d’execució de projectes d’In-
fraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 
(abans GISA) a la ciutat de Barcelona per al 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars de l’Institut Català del Sòl 
en propietat i cedits a Barcelona
Tram. 314-10986/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que l’Institut Català del Sòl té com una de les se-
ves principals funcions la promoció d’habitatge prote-
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git i desenvolupa la seva activitat sobre els sòls propis 
i els cedits per ajuntaments.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants solars o terrenys té en l’actualitat l’Incasòl a 
la ciutat de Barcelona?

2. Quina és la ubicació de cadascun d’ells?

3. Quants d’aquests solars són de propietat de l’Incasòl 
i quants han estat cedits per l’Ajuntament de Barcelona 
per a la construcció d’habitatge protegit a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals, a Bar-
celona, el 2012 i el 2013
Tram. 314-10987/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per a habitatges afectats per patolo-
gies estructurals.

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

1. Quins van ser els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Barcelona ator-
gats durant el 2012, i durant l’any 2013 a la ciutat de 
Barcelona, desglossat per mesos, semestres i districtes?

2. Quins van ser els ajuts concedits per aquest motiu el 
2012 i el 2013, desglossat per mesos, semestres i dis-
trictes?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona per a polítiques d’habi-
tatge el 2013
Tram. 314-10988/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per al pagament de lloguer gestiona-
des per la Generalitat.

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge du-
rant el 2013, detallades per semestres i per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals, al bar-
ri de Canyelles de Barcelona, del 2007 ençà
Tram. 314-10989/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya 
el 2007 per rehabilitar els habitatges amb patologies 
estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de Bar-
celona, segons el qual la Generalitat havia de pagar 
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el 60% del cost, el consistori el 25% i els propietaris el 
15% del cost.

Atès que en aquest barri hi ha uns 2.500 habitatges (65 
edificis) afectats per patologies estructurals greus amb 
despreniments d’elements de les façanes cap a la via 
pública suposant un perill per als vianants.

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

1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generalitat 
de Catalunya en la rehabilitació d’habitatges amb pa-
tologies estructurals del barri de Canyelles de la ciu-
tat de Barcelona, segons conveni de 2007, des de l’any 
2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat per anys?

2. Quants edificis i quants habitatges amb patologies 
estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de Bar-
celona s’han beneficiat d’ajuts per part de la Generali-
tat de Catalunya, segons conveni de 2007, des de l’any 
2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat per anys, i 
en què han consistit cadascuna d’aquestes actuacions 
(especificant l’adreça dels habitatges beneficiats)?

3. Quina és la inversió prevista per part de la Genera-
litat de Catalunya en la rehabilitació d’habitatges amb 
patologies estructurals del barri de Canyelles de la 
ciutat de Barcelona, segons el conveni que es va signar 
el 2007? Quin és el detall dels habitatges i blocs en els 
quals està previst invertir, detallant l’actuació i el ca-
lendari previst?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica als consorcis 
d’educació, d’habitatge, de serveis socials, 
sanitari i a l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona el 2013
Tram. 314-10990/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quines han estat les aportacions de la Generalitat 
als Consorcis d’Educació, d’Habitatge, de Serveis So-
cials, Sanitari i a l’Agència de Salut pública de Barce-
lona durant l’exercici 2013?

2. Quina ha estat l’aportació total a aquests Consor-
cis i a l’Agència incloent l’aportació de l’Ajuntament de 
Barcelona durant l’exercici 2012?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció de residències i 
centres de dia per a gent gran que estableix 
el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Barcelona en matèria d’equipaments de 
serveis socials
Tram. 314-10991/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès els projectes de construcció de residències i cen-
tres de dia per a la gent gran, a la ciutat de Barcelona, 
inclosos en el Conveni de col·laboració Generalitat-
Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments 
de serveis socials 2005-2007.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a data de resposta d’aquesta pre-
gunta?

2. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina és la data prevista per a la seva posada en 
funcionament en cada cas?

4. Quin import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests projectes en els pressupostos de l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’acolliment de Barcelona 
i sobre els menors que hi són acollits
Tram. 314-10992/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins centres d’acolliment per a la infància existei-
xen a la ciutat de Barcelona a data de resposta d’aques-
ta pregunta? Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglos-
sar entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants atesos als centres 
d’atenció a la infància i a l’adolescència de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10993/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quants infants han estat atesos als Centres i Equipa-
ments d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) 
de la ciutat de Barcelona l’any 2013? Desglossar per 
semestre.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció dels centres re-
sidencials d’acció educativa per a la infàn-
cia que estableix el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria 
d’equipaments de serveis socials
Tram. 314-10994/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès els projectes de construcció de centres residen-
cials d’acció educativa per a la infància, a la ciutat de 
Barcelona, d’acord amb el Conveni de col·laboració 
Generalitat-Ajuntament de Barcelona 2005-2007 en 
matèria d’equipaments de serveis socials.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a data de resposta d’aquesta pre-
gunta?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina import econòmic s’ha assignat per la cons-
trucció de cadascun d’aquests centres en els pressu-
postos de l’any 2013?

4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció d’equipaments 
per a persones amb discapacitat que esta-
bleix el conveni de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria d’equipa-
ments de serveis socials
Tram. 314-10995/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès els projectes de construcció d’equipaments per a 
les persones amb discapacitat, a la ciutat de Barcelo-
na, inclosos en el Conveni de col·laboració Generalitat-
Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments 
de serveis socials 2005-2007.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a data de resposta d’aquesta pre-
gunta?

2. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina és la data prevista per a la seva posada en 
funcionament en cada cas?

4. Quina import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests projectes en els pressupostos de l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació a l’Ajuntament de Barcelo-
na en concepte d’equips i centres d’atenció 
a la infància i a l’adolescència el 2013
Tram. 314-10996/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quants diners s’han transferit en concepte d’Equips i 
Centres d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EA-
IA’s) a l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2013?

– Quina és l’import econòmic assignat a aquests cen-
tres en els pressupostos de la Generalitat de l’any 
2013? Desglossar per concepte.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de carnets de pensionista 
en circulació a Barcelona
Tram. 314-10997/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants carnets de Pensionista hi ha en circulació a la 
ciutat de Barcelona a data de resposta d’aquesta pregunta?
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2. Quants d’aquests carnets són de modalitat A, des-
glossant el número de carnets en funció de si el titular 
és una persona major de 65 anys o una persona amb 
discapacitat?

3. Quants d’aquests carnets són de modalitat B, des-
glossant el número de carnets en funció de si el titular 
és una persona major de 65 anys o una persona amb 
discapacitat?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa en funcionament a Barcelona
Tram. 314-10998/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins centres residencials d’acció educativa es tro-
ben en funcionament a la ciutat de Barcelona actual-
ment? Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglos-
sar entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat accessibles i en obres
Tram. 314-10999/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quines són les estacions de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) accessibles, les estacions 
en obres i la data de previsió del seu termini d’execu-
ció, i la planificació de les estacions que falten a la ciu-
tat de Barcelona a data de la resposta?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de valora-
ció, valoracions, plans individuals d’atenció i 
prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a Barce-
lona
Tram. 314-11000/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, a la ciutat de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Quantes persones han sol·licitat ser valorades a la ciu-
tat de Barcelona des de l’entrada en vigor de la Llei de la 
Dependència fins la data de resposta d’aquesta pregunta?

2. Quantes persones han estat efectivament valorades 
des de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència 
fins la data de resposta?

3. Quantes persones se’ls ha elaborat el seu PIA des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència fins 
la data de resposta, desglossades per nivells i graus de 
dependència?

4. Quantes persones han rebut la prestació o servei des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència fins la 
data de resposta, desglossat per tipologia de prestació?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han mort 
abans de rebre la prestació assignada en el 
pla individual d’atenció a Barcelona
Tram. 314-11001/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència a la ciu-
tat de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quantes persones han mort un cop feta la sol·licitud 
de la valoració per la dependència i abans de rebre la 
prestació o servei assignat en el PIA, a la ciutat de Bar-
celona des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 fins 
a data de resposta d’aquesta pregunta?

2. Quin percentatge representa sobre el total de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de l’aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-11002/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin finançament ha assignat la Generalitat de Cata-
lunya a la implementació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència, en els 
pressupostos de l’any 2014, desglossat per conceptes?

– Quin import es destina a la ciutat de Barcelona en els 
pressupostos de l’any 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben 
un ajut o que estan en espera de rebre’l en 
compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, re-
lativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11003/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
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ció a les persones en situació de dependència, a la ciu-
tat de Barcelona.

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

1. Quantes persones hi ha actualment a la ciutat de 
Barcelona rebent les ajudes o prestacions correspo-
nents, especificant la tipologia de la prestació?

2. Quantes persones hi ha actualment en espera de la 
valoració? Quantes d’aquestes es troben fora de ter-
mini?

3. Quantes persones hi ha actualment amb la valoració 
amb dret realitzada i en espera del dictamen o PIA? 
Quantes d’aquestes es troben fora de termini?

4. Quantes persones hi ha amb el PIA elaborat i en 
llista d’espera per rebre la prestació?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions fetes als centres as-
sistencials per a gent gran a Barcelona el 
2013
Tram. 314-11004/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes inspeccions dels centres assistencials per 
a gent gran s’han realitzat per part del departament 
d’inspecció de l’ICASS als centres assistencials per a 
gent gran de la ciutat de Barcelona durant l’any 2013? 
Especificiar el nombre i la ubicació dels centres.

2. Quines han estat les irregularitats detectades en el 
seu cas? Especificar irregularitat per irregularitat i 
el centre.

3. S’ha detectat algun cas de maltractament a perso-
nes grans?

4. Quantes inspeccions dels centres assistencials per a 
gent gran s’han realitzat per part de departament d’ins-
pecció de l’ICASS a altres centres assistencials de la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir a re-
sidències per a persones amb discapacitat 
de Barcelona
Tram. 314-11005/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una 
plaça de residència per a persones amb discapacitat, 
de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’es-
pera per poder accedir a una plaça de residència per 
a persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir cen-
tres de dia per a persones amb discapacitat 
de Barcelona
Tram. 314-11006/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat, 
de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’es-
pera?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones en llista d’espera per a 
accedir a una plaça de centre de dia de titu-
laritat pública per a gent gran
Tram. 314-11007/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes persones hi ha actualment en llista d’espera 
per accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran 
de titularitat pública?

2. Quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barce-
lona per a aconseguir una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Barcelona
Tram. 314-11008/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Existeix actualment llista d’espera per poder acce-
dir a una plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quantes persones hi 
ha actualment en llista d’espera?

3. I quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Bar-
celona per a aconseguir una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera en els proce-
diments dels plans individuals d’atenció en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11009/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència, a la ciu-
tat de Barcelona.

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

1. Quin és actualment el temps mig d’espera entre la 
presentació d’una sol·licitud per la valoració de la de-
pendència i el moment en el que l’usuari rep la noti-
ficació de la seva valoració, a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és actualment el temps mig d’espera entre el 
moment en el que l’usuari rep la notificació de valo-
ració i l’elaboració efectiva del seu PIA, a la ciutat de 
Barcelona?

3. Quin és actualment el temps mig d’espera entre 
l’elaboració del PIA i el moment en el que l’usuari rep 
la prestació, a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos assistits per a joves tutelats i 
extutelats a Barcelona
Tram. 314-11010/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quins pisos assistits per a joves extutelats o tutelats 
existeixen a la ciutat de Barcelona actualment? Indicar 
la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants joves estan acollits actualment en cadascun 
d’aquests centres?

4. Quants d’aquests joves són estrangers? Desglossar 
entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència de 
titularitat pública i sostingudes amb fons pú-
blics per a persones amb discapacitat crea-
des a Barcelona
Tram. 314-11011/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública, estan en construcció 
a la ciutat de Barcelona actualment? Indicar la seva 
localització i la data de previsió de posada en funcio-
nament.

2. Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat sostingudes amb fons públics, estan en 
construcció a la ciutat de Barcelona actualment? Indi-
car la seva localització i la data de previsió de posada 
de funcionament.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a Barcelona
Tram. 314-11012/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat existeixen actualment a la ciutat de Bar-
celona, desglossades segons tipus de discapacitat i per 
titularitat? Indicar la seva localització.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de renda mínima d’in-
serció a Barcelona el 2013
Tram. 314-11013/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En relació a la Renda Mínima d’Inserció a la ciutat de 
Barcelona.

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

1. Quantes persones han sol·licitat la Renda Mínima 
d’Inserció a la ciutat de Barcelona durant l’any 2013?

2. A quantes d’aquestes persones finalment se’ls hi ha 
concedit?

3. Quin és el temps mig d’espera registrat entre la pre-
sentació de la sol·licitud i la recepció de la prestació 
econòmica durant l’any 2013 a la ciutat de Barcelona? 
Desglossar per semestres.

4. Quin import econòmic s’ha destinat en els pressu-
postos de l’any 2014 a la Renda Mínima d’Inserció a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a gent gran de titularitat pública a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-11014/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
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veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quantes places de residència per a la gent gran de ti-
tularitat pública directa, hi ha a la ciutat de Barcelona 
a 31 de desembre del 2013? Es demana el nombre total 
i desglossat entre places de la Generalitat i places de 
l’Ajuntament de Barcelona.

2. Quantes places de residència per a la gent gran són 
d’oferta privada però finançades pel Departament de 
Benestar Social i Família a la ciutat de Barcelona a 
31 de desembre del 2013? Es demana el nombre to-
tal i desglossat entre places d’iniciativa social i places 
d’iniciativa mercantil.

3. Quantes places de residència per a la gent gran són 
d’oferta privada i sense finançament públic a la ciutat 
de Barcelona a 31 de desembre del 2013? Es demana el 
nombre total i desglossat entre places d’iniciativa so-
cial i places d’iniciativa mercantil.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que treballen 
als centres i equipaments d’atenció a la in-
fància i l’adolescència de Barcelona
Tram. 314-11015/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quantes persones treballen actualment als Centres 
i Equipaments d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
de la ciutat de Barcelona? Es demana desglossament 
per centre i especificant la tipologia de professional.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de la Generalitat a l’Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona en els 
pressupostos del 2014
Tram. 314-11016/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin import econòmic està assignat com a aportació 
econòmica de la Generalitat de Catalunya a l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona en els pressupostos de 
l’any 2014?

– Quin percentatge representa sobre el total del pres-
supost d’aquest organisme durant l’any 2014? En nom-
bre absolut i en percentatge.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’atenció primà-
ria de Barcelona
Tram. 314-11017/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins Centres d’Atenció Primària hi ha actualment a 
la ciutat de Barcelona? Especificant-ne la ubicació, el 

Fascicle quart
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districte, la data en què es van posar en funcionament 
i les seves especialitats.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres socio-
sanitaris previstos en el conveni de millora 
de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 
per al període 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11018/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba actualment, ca-
dascun dels projectes relacionats amb centres sociosa-
nitaris inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa 
Sanitària de la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests projectes en els pressupostos de l’any 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’urgències 
d’atenció primària de Barcelona
Tram. 314-11019/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins Centres d’Urgències d’Atenció Primària hi ha 
actualment a la ciutat de Barcelona? Especificant-ne 
la ubicació, el districte, la data en què es van posar en 
funcionament i les seves especialitats.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació anual de la Generalitat a 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona del 
2002 al 2013
Tram. 314-11020/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quin import econòmic ha aportat la Generalitat de 
Catalunya a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
des de l’any 2002 a l’any 2013 separadament? Es dema-
na l’import pressupostat i l’import liquidat, així com el 
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percentatge que representa sobre el total del pressupost 
de l’Agència per a cadascun dels anys.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Barcelona, desglossat 
per especialitats i per equips
Tram. 314-11021/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària 
a la ciutat de Barcelona actualment, desglossat per es-
pecialitats i per Equip d’Atenció Primària?

2. Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a la ciutat de Barcelona actualment, desglossat 
per especialitats i per Equip d’Atenció Primària?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres d’aten-
ció primària previstos en el conveni de millo-
ra de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2008-2015 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-11022/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin moment es troba actualment la construcció 
de cadascun dels Centres d’Atenció Primària inclosos 
en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària de la 
ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic té assignat la construcció 
de cadascun d’aquests centres en els pressupostos de 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres de sa-
lut mental previstos en el conveni de millora 
de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelo-
na per al període 2003-2007, sobre les parti-
des pressupostàries assignades a cada pro-
jecte i el cost dels equipaments finalitzats
Tram. 314-11023/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels 
projectes relacionats amb Centres d’Atenció Primària 
inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanità-
ria de la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests centres en els pressupostos de l’any 2014?

4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’atenció primà-
ria continuada de Barcelona
Tram. 314-11024/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

– Quins Centres d’Atenció Primària Continuada hi ha 
actualment a la ciutat de Barcelona? Especificant-ne 
la ubicació, el districte, la data en què es van posar en 
funcionament i les seves especialitats.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària assignada al 
Consorci Sanitari de Barcelona per al 2014
Tram. 314-11025/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin import econòmic està assignat al Consor-
ci Sanitari de Barcelona en els pressupostos de l’any 
2014?
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2. Quin percentatge representa sobre el total del pres-
supost d’aquest organisme per l’any 2014? En nombre 
absolut i en percentatge.

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels equipaments 
hospitalaris previstos en el conveni de millo-
ra de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2003-2007 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-11026/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba actualment ca-
dascun dels projectes relacionats amb centres hospi-
talaris inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa 
Sanitària de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests projectes en els pressupostos de l’any 2014?

4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres d’aten-
ció primària previstos en el conveni de millo-
ra de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2008-2015 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-11027/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels 
projectes relacionats amb Centres d’Atenció Primària 
inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanità-
ria de la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests centres en els pressupostos de l’any 2014?

4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels equipaments 
de salut mental previstos en el conveni de 
millora de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona per al període 2008-2015 i sobre 
les partides pressupostàries assignades a 
cada projecte
Tram. 314-11028/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels 
projectes relacionats amb salut mental inclosos en el 
Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària de la ciutat 
de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’a-
quests projectes en els pressupostos de l’any 2014?

Palau del Parlament, 31 de desembre del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de trihalometans en l’aigua de 
consum a Barcelona
Tram. 314-11029/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell de trihalometans en l’aigua 
que es consumeix a la ciutat de Barcelona durant el 
2013?

2. Quines han estat les mesures realitzades pel Govern 
de la Generalitat per disminuir els esmentats nivells?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions per a disminuir la 
contaminació per trihalometans a l’aigua de 
consum el 2013
Tram. 314-11030/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès l’informe La salut a Barcelona presentat per 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona que establia 
que la població de Barcelona va rebre l’any passat ai-
gua potable que superava, com a mitjana el valor vi-
gent dels trihalometans, substància present a l’aigua de 
l’aixeta a conseqüència de la contaminació dels rius i 
que pot provocar càncer de bufeta,

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

1. Quines són les actuacions que ha portat a terme el 
govern per la neteja de les aigües contaminades de tri-
halometans durant el 2013?

2. Quins són els mitjans utilitzats per assegurar als 
ciutadans la fiabilitat de l’aigua de la ciutat de Barce-
lona?

Palau del Parlament, 31 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la campanya publicitària de 
la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-11031/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

D’acord amb el compromís del Govern de la Generali-
tat amb la transparència en la gestió i la destinació dels 
diners públics, dels quals es nodreixen els Pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya, i atenent a la res-
posta insuficient donada pel Govern a la pregunta per 
escrit del Grup Parlamentari de Ciutadans amb núme-
ro de tramitació 314-09980/10, sobre el cost de l’anun-
ci a la premsa del sorteig de la Grossa de Cap d’Any 
de la loteria de Catalunya,

I atès que el cost de la campanya publicitària de la 
Grossa de Cap d’Any de la loteria de Catalunya ha es-
tat imputat a la partida pressupostària D/227008900/  
210/0000, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina quantitat exacta en euros de la partida pres-
supostària D/227008900/1210/0000 ha estat destinada 
a la campanya publicitària del producte La Grossa de 
Cap d’Any de la loteria de Catalunya, incloent-hi su-
port de TV, ràdio, premsa, exteriors i internet?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment del càncer de tiroide
Tram. 314-11032/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té constància o evidència científica el Departament 
de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (AQuAS), de que es pot estar produint 
un increment dels càncers de tiroides i que un factor 
de risc pot ser l’exposició a radiació secundària en ma-
mografies, radiografies convencionals i dentals, etc?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del càncer de tiroide
Tram. 314-11033/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina ha estat l’evo lució del càncer de tiroides a Cata-
lunya els últims 20 anys, desglossat per edat, sexe, ti-
pologia, territoris, professions, etc.?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus provinents d’armes quími-
ques del conflicte bèl·lic de Síria
Tram. 314-11034/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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: 

– Des de quan coneixia el Govern l’interès per tractar 
els residus provinents d’armes químiques del conflicte 
bèl·lic de Síria a territori català?

– Quina va ser la reacció del Govern en conèixer l’in-
terès per tractar els residus provinents d’armes quími-
ques del conflicte bèl·lic de Síria a territori català?

– Està d’acord el Govern amb les paraules del Direc-
tor General de l’Agència de Residus de Catalunya en el 
sentit que a Catalunya es disposa d’instal·lacions ade-
quades per tractar els residus provinents d’armes quí-
miques del conflicte bèl·lic de Síria?

– És cert que l’empresa Grecat de capital mixt i que té 
la concessió de la Generalitat per tractar residus espe-
cials té, en fase d’estudi, la possibilitat de tractar els 
residus provinents d’armes químiques del conflicte bèl-
lic de Síria?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de l’augment de l’import de 
la matrícula a les escoles oficials d’idiomes
Tram. 314-11035/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 52156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
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 es-
crita.

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

– Quins han estat els criteris que han regit la propos-
ta d’augment de les matrícules a les Escoles Oficials 
d’Idiomes en els pressupostos de 2014 i quina és la jus-
tificació política que en fa el Departament d’Educació?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres educatius de primària que 
es preveu reconvertir en instituts de secun-
dària
Tram. 314-11036/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quins centres educatius de primària té previst el 
Departament d’Ensenyament reconvertir en instituts 
de secundària per al curs 2014-2015?

2) Quines són aquestes escoles? A quines localitats?

3) Quins són els motius de les reconversions en cadas-
cun d’aquests centres?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’Escola Agnès Ar-
mengol, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11037/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té previst el Departament d’Ensenyament la conti-
nuïtat de l’escola pública Agnès Armengol de Sabadell 
com a centre d’educació infantil i primària?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte educatiu de l’Escola Agnès 
Armengol, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11038/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Té previst el Departament d’Ensenyament modifi-
car el projecte educatiu de l’escola pública Agnès Ar-
mengol de Sabadell per al curs 2014-2015?

2) En cas afirmatiu, en quin sentit és aquesta modifi-
cació?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat com a centres d’educa-
ció infantil i primària de les tres escoles pú-
bliques del districte setè de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11039/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té previst el Departament d’Ensenyament la conti-
nuïtat de les tres escoles públiques del districte 7è de 
Sabadell (Joan Montllor, Agnès Armengol i Juan Ra-
món Jiménez) com a centres d’educació infantil i pri-
mària per als propers cursos?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comunicacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat
Tram. 314-11040/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan un ciutadà comunica al Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya una situació 
d’emergència que és competència exclusiva o compar-
tida del Cos Nacional de Policia o de la Guàrdia Civil, 
es comunica directament a aquestes cossos policials 
l’esmentada situació d’emergència? Si la resposta és 
negativa, per quines raons? Quin és el protocol i a quin 
cos policial es comunica, en el seu cas?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comunicacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat en casos que requereixen recursos 
especialitzats
Tram. 314-11041/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan un ciutadà comunica al Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya una situació 
d’emergència en què el Cos Nacional de Policia o la 
Guàrdia Civil disposen de recursos altament especia-
litzats, es comunica directament a aquests cossos poli-
cials l’esmentada situació d’emergència? Si la resposta 
és negativa, per quines raons? Quin és el protocol i a 
quin cos policial es comunica, en el seu cas?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comunicacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat en casos relatius a situacions d’emer-
gència a la mar
Tram. 314-11042/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan un ciutadà comunica al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya una si-
tuació d’emergència en el mar, es comunica aquesta 
situació directament a la Guàrdia Civil? Si la respos-
ta és negativa, per quines raons? Quin és el protocol i a 
quin cos policial es comunica, en el seu cas?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comunicacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Ca-
talunya als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat en casos relatius a situacions d’emer-
gència a la muntanya
Tram. 314-11043/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan un ciutadà comunica al Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya una situació 
d’emergència en la muntanya, es comunica aquesta si-
tuació directament a la Guàrdia Civil? Si la resposta és 
negativa, per quines raons? Quin és el protocol i a quin 
cos policial es comunica, en el seu cas?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els possibles casos en què el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya no hagi comunicat una emer-
gència als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat
Tram. 314-11044/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 Catalunya davant de la petició del ciutadà s’ha 
negat a comunicar aquesta situació d’emergència a la 
Guàrdia Civil o al Cos Nacional de Policia? En quins 
casos s’ha produït?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els possibles casos en què el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 no hagi facilitat el telèfon dels cossos i 
forces de seguretat de l’Estat
Tram. 314-11045/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya davant de la petició del ciutadà s’ha 
negat a facilitar el telèfon de la Guàrdia Civil o del 
Cos Nacional de Policia? En quins casos s’ha produït?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes de proveïment de me-
dicaments a les farmàcies
Tram. 314-11046/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 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: 

Segons informacions aparegudes a diferents mitjans 
de comunicació, pacients que necessiten fàrmacs de 
forma continuada estan tenint dificultats per acce-
dir-hi, la situació que pateixen les farmàcies degut als 
impagaments de la Generalitat fa que no tinguin en es-
toc alguns medicaments (els més cars).

1. Quines poblacions i/o barris s’han vist més afec-
tats pels problemes d’abastiment de fàrmacs provocats 
pels impagaments de la Generalitat?

2. Quins medicaments són els que s’han vist més afec-
tats pels problemes econòmics de les farmàcies?

3. A quines patologies afecten?

4. Quantes persones calcula el Departament de Salut 
que s’han pogut veure afectades?

5. Quantes queixes ha rebut el Departament de Salut 
de farmàcies amb problemes per adquirir determinats 
fàrmacs?

6. Quantes queixes ha rebut el Departament de Salut 
de pacients amb problemes per adquirir fàrmacs per 
manca d’abastiment?

7. Els hospitals han patit problemes també per poder 
accedir als medicaments?

8. S’ha incrementat el nombre de peticions de fàrmacs 
de dispensació ambulatòria als hospitals?

9. Quin mecanisme de coordinació ha establert el Cat-
Salut amb les empreses farmacèutiques, les distribuï-
dores i les farmàcies per garantir que cap pacient es 
quedés sense medicaments, especialment en aquells 
tractaments més necessaris per garantir la seguretat i 
la qualitat de vida dels pacients i que són més cars?

10. A data 13 de gener de 2014 quin és el deute de la 
Generalitat amb les farmàcies i a quins mesos corres-
pon?

11. Com pensa complir el Govern el compromís de re-
gularitzar els pagaments a les farmàcies? Amb quins 
terminis i amb quines fórmules de pagament?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exclusió de l’assistència sanitària de 
les persones que estiguin més de noranta 
dies fora de l’Estat espanyol
Tram. 314-11047/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 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 llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2014 estableix, en una 
disposició final, la inclusió d’un nou apartat en el text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social que ex-
clou de la prestació sanitària les persones que estiguin 
més de noranta dies fora del territori de l’Estat espa-
nyol.

1. Quantes persones es podrien veure potencialment 
afectades per aquesta mesura?

2. Quines mesures pensa prendre el Govern català per 
no donar compliment a aquesta disposició aprovada 
per les Corts Generals que vulnera el dret a l’accés a 
l’assistència sanitària?

3. Com garantirà el Govern català l’accés a l’assistèn-
cia sanitària de les persones que estiguin més de no-
ranta dies residint en un altre país de la Unió Europea, 
sense un contracte de treball o qualsevol altre dels re-
quisits que permeten accedir a l’assistència sanitària 
en el nou país de residència?
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4. En el cas de les persones residents i retornades des-
prés d’una estada a l’estranger de més de noranta dies 
i que estiguin sense feina i havent esgotat les presta-
cions i subsidis d’atur perdran la targeta sanitària?

5. En el supòsit esmentat, quines seran les gestions que 
hauran de realitzar les persones afectades?

6. El Govern català i singularment el conseller de salut 
han expressat formalment, per escrit, el desacord amb 
aquesta nova mesura d’exclusió sanitària al Govern de 
l’Estat i l’exigència de derogar-la?

7. El conseller de salut ha sol·licitat la reunió del Con-
sell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 
per debatre sobre aquesta mesura, donat que són les 
CCAA les qui tenen que implementar-la?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dels Mossos d’Esqua-
dra per a esbrinar si Plataforma per Catalu-
nya defensa actituds feixistes
Tram. 314-11048/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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: 

El Jutjat de Primera Instància de Sant Boi de Llobre-
gat, en sentència del 20 de desembre de 2013, absol a 
dos membres d’Unitat contra el Feixisme i el Racis-
me (UCFR) de la demanda per injúries i calumnies in-
terposada pel president de Plataforma per Catalunya, 
Josep Anglada, per difondre imatges de militants del 
partit PxC amb símbols ultres, fent la salutació fei-
xista.

El Jutge en l’esmentada sentència assenyala que «és 
evident» «que es tracta de fotografies que el mateix 
partit ha publicat i amb les quals s’ha identificat».

Sembla doncs demostrat a través d’una sentència que 
les imatges esmentades són demostratives d’una ide-
ologia feixista i que pot provocar violència del partit 
Plataforma per Catalunya.

1. Quines actuacions del Cos de Mossos d’Esquadra 
preveu impulsar o ha impulsat ja el Govern per esbri-
nar si el partit Plataforma per Catalunya o alguns dels 
seus militants defensen actituds feixistes i violentes, 
que poguessin constituir algun tipus de delicte?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la notificació de l’import de la partida 
de despesa corrent per al 2013 de l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Lleida
Tram. 314-11049/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Àngel 
Ros i Domingo, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius pels quals el Departament 
d’Ensenyament notifica al desembre de 2013 l’import 
de la partida de despesa corrent de l’Escola d’Hostele-
ria i Turisme de Lleida per a l’exercici 2013?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Àngel Ros i Domin-
go, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a convocar oposi-
cions d’educadors socials
Tram. 314-11050/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, 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:

– Quan té previst el Govern convocar oposicions 
d’educadors socials?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014 

Laura Massana Mas 
Diputada del GP d’ICV-EUiA  

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar la supressió 
de convenis de formació per als estudiants 
universitaris
Tram. 314-11051/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

L’estimació per part del Tribunal Suprem del recurs 
presentat per CCOO contra el RD 1717/2011 que res-
tringia l’obligació de donar d’alta a la Seguretat Social 

els joves participants en programes de formació vin-
culats a estudis universitaris o de formació professi-
onal que comporten contraprestació econòmica per a 
les persones incloses en els mateixos, suposa una mi-
llora de les condicions de treball dels becaris d’uni-
versitats, o estudiants de formació professional, però 
alhora un augment de despesa per part de les adminis-
tracions que obren aquestes places i convenis.

Davant d’aquesta situació, les administracions públi-
ques estan suprimint les places de convenis de forma-
ció, expulsant de les possibilitats formatives a l’estudi-
antat català.

1. Per aquest motiu, demanem què pensa fer el Depar-
tament d’Economia i Coneixement per evitar l’actual 
supressió massiva de places de convenis de formació, i 
si pensa proposar alguna mesura com la de subvencio-
nar les cotitzacions d’aquests becaris per tal de mante-
nir les places de formació.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per als celíacs
Tram. 314-11052/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

La compra d’una persona que és intolerant al gluten és 
fins a sis vegades més cara que la d’un no celíac. Men-
tre a d’altres indrets de l’Estat els celíacs reben algun 
tipus d’ajuda econòmica, a Catalunya s’ha decidit ig-
norar la problemàtica.

– Té previst el Govern adoptar alguna mesura en favor 
dels celíacs de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intoxicació alimentària a Alp (Cer-
danya)
Tram. 314-11053/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’origen de la intoxicació alimentària al mu-
nicipi d’Alp, i quin és el nombre de persones i grave-
tat de les persones afectades, segons l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
a les persones sense sostre el 2013 i les pre-
visions per al 2014
Tram. 314-11054/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions liderades pel Departament 
de Salut en relació a les persones sense sostre durant 
l’any 2013 i les previstes pel 2014, concretant territoris,

acords amb els ens locals i entitats socials, recursos, 
indicadors, etc?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre l’evolució dels pacients atesos a l’Hos-
pital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), 
els cinc darrers anys
Tram. 314-11055/10

Formulació
Àngel Ros i Domingo, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Àngel Ros i Domingo, diputat, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució dels darrers 5 anys del 
nombre de pacients atesos a l’Hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida, per localitats i comunitats autònomes 
de procedència?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014 

Àngel Ros i Domingo Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi per a instal·lar pantalles acústi-
ques a la carretera C-32 al pas pel Maresme
Tram. 314-11056/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52392 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
Con  seller Vila afirmava que l’empresa concessionà-
ria res pon sable de la gestió de la C-32 al seu pas pel Ma-
resme està fent un estudi previ a la instal·lació de mesu-
res de correcció acústica que cal implantar, tal i com es 
va aprovar en una proposta de resolució, a la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha finalitzat dit estudi sobre la instal·lació de me-
sures de correcció acústica de la C-32 al seu pas pel 
Maresme?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’estudi per a instal-
lar pantalles acústiques a la carretera C-32 
al pas pel Maresme
Tram. 314-11057/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52393 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
Conseller Vila afirmava que l’empresa concessionà-
ria responsable de la gestió de la C-32 al seu pas pel Ma-
resme està fent un estudi previ a la instal·lació de mesu-
res de correcció acústica que cal implantar, tal i com es 
va aprovar en una proposta de resolució, a la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les conclusions de l’estudi sobre la instal-
lació de mesures de correcció acústica a la C-32 al seu 
pas pel Maresme?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de correcció acústica per 
a la carretera C-32 al pas pel Maresme
Tram. 314-11058/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52394 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
Conseller Vila afirmava que l’empresa concessionà-
ria responsable de la gestió de la C-32 al seu pas pel Ma-
resme està fent un estudi previ a la instal·lació de mesu-
res de correcció acústica que cal implantar, tal i com es 
va aprovar en una proposta de resolució, a la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin tipus de mesures de correcció acústica s’instal-
laran a la C-32 al seu pas pel Maresme?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament de les mesures de cor-
recció acústica per a la carretera C-32 al pas 
pel Masnou
Tram. 314-11059/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52395 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
Conseller Vila afirmava que l’empresa concessionà-



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 161

ria responsable de la gestió de la C-32 al seu pas pel 
Maresme està fent un estudi previ a la instal·lació de 
mesures de correcció acústica que cal implantar, tal 
i com es va aprovar en una proposta de resolució, a la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de 
Catalunya.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quins punts de la C-32 al seu pas pel Masnou 
s’instal·laran mesures de correcció acústica?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la Gene-
ralitat per part de l’ex-secretari d’Ocupació i 
Relacions Laborals
Tram. 314-11060/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Disposa el Govern d’un informe sobre l’acompli-
ment de la llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat en el cas del cessament del senyor Ramon 
Bonastre com a Secretari d’Ocupació i Relacions La-
borals per ocupar un càrrec a l’empresa privada?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes adjudicats a Pricewa-
terhouseCoopers els tres darrers anys
Tram. 314-11061/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins contractes ha adjudicat el Departament d’Em-
presa i Ocupació a PwC durant el temps que Ramon 
Bonastre ha estat Secretari d’Ocupació i Relacions La-
borals i Director General de Relacions Laborals? (Es 
demana el detall contracte per contracte).

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de l’article 7 de la Llei 
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat
Tram. 314-11062/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Vist que el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals dei-
xa el seu càrrec per incorporar-se a l’empresa privada en 
un àmbit relacionat amb la feina que ha desenvolupat 
durant els seus càrrecs durant tres anys a la Generalitat 
de Catalunya, com garanteix el Govern que s’acompleix i 
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s’acomplirà la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Gene-
ralitat, espe cialment l’Article 7 respecte a la prohibició 
d’intervenir en activitats privades després del cessament?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la paga extraordinària del personal 
sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 314-11063/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlamento

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Por qué motivo el Govern de la Generalitat y con-
cretamente el Departamento de Salud y el Instituto 
Catalán de la Salud no ha abonado la paga extraordi-
naria del mes de diciembre de 2012 al personal sani-
tario no facultativo jubilado que tiene reconocido un 
complemento de pensión por jubilación?

– ¿Sobre qué base legal se sustenta el incumplimiento 
de pago de este complemento?

– ¿Cuáles son las previsiones del Departamento de Sa-
lud y del Instituto Catalán de la Salud para los años 
sucesivos en relación al pago retrospectivo de la paga 
extraordinaria de 2012 a todo el personal sanitario no 
facultativo jubilado que tiene reconocido un comple-
mento de pensión por jubilación?

– ¿Ha abonado el Govern de la Generalitat, y concreta-
mente el Departamento de Salud y el Instituto Catalán 
de la Salud, la paga extraordinaria del personal sanitario 
no facultativo jubilado que tiene reconocido un comple-
mento de pensión por jubilación del pasado año 2013?

– En caso negativo: ¿Sobre qué base legal se sustenta 
el incumplimiento de pago de este complemento?

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2014 

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte, l’emplaçament i el finan-
çament del Centre de Medicina Regenerati-
va de Barcelona
Tram. 314-11064/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta en relació al Centre de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona, tant des del punt de 
vista de projecte, ubicació i finançament, per part de la 
Generalitat, el Govern de l’Estat i fons competitius i 
mecenatge, per l’any 2014, i les previsions fins 2020?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a canviar la direcció del 
Centre de Medicina Regenerativa de Bar-
celona
Tram. 314-11065/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 52429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Confirmen el Departament de Salut i el d’Economia 
i Coneixement que els canvis en la direcció i lideratge 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona pu-
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blicats pels mitjans de comunicació són certs? Si així 
fos, quines són les motivacions?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accés dels veïns del barri de Can Rull 
al servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
Tram. 314-11066/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quina valoració fa el Govern sobre que els veïns i 
veïnes del barri de Can Rull de Sabadell (Vallès Oc-
cidental) no puguin ser atesos en el servei d’urgències 
i altres especialitats a l’Hospital Taulí d’aquesta ciutat 
sinó a l’Hospital de Terrassa?

2) Té coneixement el Govern que entre l’Hospital de 
Sabadell i el de Terrassa no hi ha connexió informàti-
ca i això acaba repercutint en l’atenció sanitària direc-
ta al pacient? Com pensa el govern solucionar aquesta 
situació?

3) Què pensa el Govern que hagi de ser un mateix pa-
cient qui demani un informe a l’Hospital de Sabadell 
per fer-lo arribar a l’especialista que porta el tema a 
l’Hospital de Terrassa i no es faci aquesta sol·licitud di-
rectament entre ambdós hospitals?

4) Pensa el Govern que és adequat que un mateix pa-
cient que té especialitats diferents repartides entre els 
dos hospitals no participi del mateix historial mèdic? 
Creu el Govern que això pot repercutir en l’atenció sa-
nitària? Com pensa el Govern solucionar aquesta si-
tuació?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’acomiadament d’una 
doctora interina del CAP Els Merinals, de 
Sabadell
Tram. 314-11067/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quins són els motius de l’acomiadament d’una doc-
tora interina del CAP Els Merinals de Sabadell?

2) Pensa el govern que aquesta mesura genera precari-
etat en els i les professionals de la salut pública a Ca-
talunya?

3) Pensa el govern que aquesta situació i l’acomia-
dament d’aquesta metgessa perjudicarà l’atenció dels 
usuaris i usuàries del CAP Els  Merinals de Sabadell?

4) Creu el govern que és adequat que una metgessa 
amb vint anys d’experiència en el CAP d’aquest bar-
ri i molt ben considerada pels i les veïnes no continuï 
aportant la seva vàlua en benefici de la població?

5) Té previst el govern corregir aquesta mesura i ga-
rantir la continuïtat de la doctora en qüestió?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la no-renovació dels contractes dels 
interins que estan en situació de baixa per 
malaltia o per maternitat a l’Administració de 
justícia
Tram. 314-11068/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

En la informació recollida a la intranet de l’Adminis-
tració de Justícia sobre les persones interines a qui fi-
nalitza el nomenament el 31 de desembre de 2013 s’es-
menta el següent: 

«Així mateix, no es renovarà el nomenament de les 
persones interines que en data 31 de desembre de 2013 
estiguin en situació de baixa per malaltia. A les per-
sones interines que en data 31 de desembre de 2013 
estiguin de baixa per maternitat no se’ls renovarà el 
contracte d’interinatge, però si un cop finalitzada la 
baixa maternal continua estant vigent en l’òrgan ju-
dicial la incidència per la qual van ser nomenades, po-
dran tornar a ser nomenades i cessarà la persona in-
terina que s’hagi nomenat per substituir el període de 
maternitat.»

1. Quin és el motiu que té el govern de Catalunya per 
aplicar aquesta instrucció?

2. Considera el govern de Catalunya que és convenient 
penalitzar les persones malaltes o amb permís de ma-
ternitat aplicant aquesta discriminació respecte de les 
persones que poden renovar el seu contracte d’interi-
nitat?

3. És conscient el govern de Catalunya que aquesta 
mesura pot representar una vulneració dels drets fo-
namentals, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
de la Llei d’Igualtat i de la Llei de conciliació de la Vi-
da Laboral i Familiar?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els títols del transport públic del 
Camp de Tarragona
Tram. 314-11069/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Per quins motius s’han suprimit els títols T-10 i T-10/30 
des del 21 de juny a l’11 de setembre de 2014 per als 
serveis urbans o interurbans què tinguin com origen, 
destí o trànsit les poblacions de Cambrils, Salou, Vila-
Seca i la Pineda?

2. Per quins motius s’han suprimit els títols T-10 i T-10/30 
entre les 23.00 h i les 6.00 durant tot l’any a totes les 
línies incloses les de l’Aeroport de Reus?

3. Per quins criteris aquesta supressió es realitza no-
més a les poblacions turístiques i costaneres de Salou, 
La Pineda, Cambrils, creant un greuge amb la resta de 
poblacions turístiques de la Costa Daurada?

4. Creu el Govern que aquest tipus de mesures fomen-
ten l’ús del transport públic i la millora de la mobilitat 
a l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona?

5. Creu el Govern que aquestes mesures beneficien la 
marca turística Costa Daurada en dificultar la mobili-
tat en transport públic dels turistes durant els mesos 
d’estiu?

6. Ha fet el govern un estudi de costos-beneficis que 
suposarà la supressió de la T-10 i la T 10-30 durant els 
mesos d’estiu?

7. A partir de quins arguments permet el Govern que 
el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarra-
gona adopti una mesura discriminatòria envers la po-
blació usuària del transport públic de les localitats de 
Cambrils, Vila-Seca, La Pineda, Salou?

8. Considera el Govern que aquesta mesura afavoreix 
la integració tarifària al Camp de Tarragona?

9. Considerant que no hi ha un sistema de rodalies fer-
roviàries eficaç i eficient i que la majoria de despla-
çaments de la ciutadania, de les persones treballado-
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res ocupades al sector turístic a Salou, La Pineda, Port 
Aventura, Cambrils es fa mitjançant autobusos urbans 
i interurbans, considera el Govern que aquesta mesura 
els perjudica?

10. Quines actuacions ha realitzat el Govern davant 
dels reiterats incompliments en horaris, freqüències, 
informació a les parades de les empreses que operen 
aquestes línies i concretament de «Plana» i «Mon-
Bus»?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans disponibles dels parcs de 
bombers de Prats de Lluçanès i Vic (Osona)
Tram. 314-11070/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i Santacreu, di-
putats del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els mitjans disponibles dels parcs de bom-
bers de Prats de Lluçanès i Vic quan queda tancat el 
parc de Torelló?

– Quins són els mitjans disponibles del parc de bom-
bers de Vic quan el parc de Prats de Lluçanès també 
queda tancat?

– Quines cobertures es donarien en cas que el parc de 
bombers de Vic es col·lapsés?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació del parc de bombers Rubí - 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11071/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

El parc de bombers de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal 
dóna servei a una població de més de 170.000 habi-
tants entre els tres municipis. A més, és un dels parcs 
de bombers de Catalunya que disposa d’un furgó d’ac-
tuació en accidents amb risc químic, una unitat que re-
quereix d’un mínim de 5 bombers/es per al seu servei.

1. Per què no s’està garantint un mínim de 5 bombers 
per torn al parc de bombers de Rubí-Sant Cugat-Cas-
tellbisbal?

2. Com es pensa resoldre aquesta mancança durant el 
2014?

3. Amb quin personal es cobreix la manca de personal 
especialitzat i amb quins criteris?

4. Per cobrir les possibles baixes s’estan deixant de fer 
altres tasques com prevenció, plans d’evacuació i ade-
quació de camins?

5. Quins recursos s’han destinat des del Departament, 
els darrers dos anys, a dotar de materials per a la pràc-
tica de la seva feina a l’esmentat parc de bombers?

6. Quins recursos s’han destinat durant el 2013 a re-
novar o reparar les bombes dels vehicles de risc quí-
mic per a traslladar els productes perillosos o a re-
posar el material necessari per a l’actuació d’aquests 
vehicles?

7. Quins recursos es té previst destinar durant el 2014 
a aquesta mateixa finalitat?

8. Quants vehicles té el cos de bombers de la Genera-
litat aturats per manca de pressupost per a fer repara-
cions pendents?

9. Quin pressupost es té previst destinar durant el 2014 
per a reparar aquests vehicles?
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10. Quina formació específica s’ha donat al personal 
dels parcs de bombers de Catalunya dotats amb fur-
gons especials d’actuació en cas de risc químic?

11. Hi ha algun especialista en risc químic dins el per-
sonal del cos de Bombers de la Generalitat?

12. En cas d’actuació en un accident o incendi amb risc 
químic, quin és el protocol i comandament jeràrquic 
perquè els bombers que hi actuen puguin orientar la 
seva intervenció envers la perillositat dels productes als 
quals s’enfronten en el moment d’una actuació urgent?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-11072/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

D’acord amb el compromís del Govern de la Generali-
tat amb la transparència en la gestió i la destinació dels 
diners públics, dels quals es nodreixen els Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, i atenent a la respos-
ta insuficient donada pel Govern a la pregunta per es-
crit del Grup Parlamentari de Ciutadans amb número 
de tramitació 314-09979/10, sobre els criteris previstos 
per a distribuir els beneficis de la loteria de Catalunya,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la recaptació total de la Loteria de 
Catalunya durant l’any 2013?

– Quina ha estat la recaptació total de la Grossa de cap 
d’Any de Loteria de Catalunya?

– Quines accions concretes pensa dur a terme el De-
partament de Benestar Social i Família amb els bene-
ficis provinents de la recaptació de la Grossa de Cap 
d’Any de la Loteria de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a convocar l’oferta 
pública d’ocupació
Tram. 314-11073/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quan té previst l’Administració de la Generalitat 
convocar oferta pública d’ocupació per tal de garantir 
l’accés a la Funció Pública dels ciutadans amb igual-
tat d’oportunitats (art 23.2 de la Constitució), garan-
tint el dret a la promoció professional dels funcio-
naris.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers en el període 
2011-2013
Tram. 314-11074/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat el nombre de bombers funcionaris, la-
borals i voluntaris durant els anys 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers en el 
període 2011-2013
Tram. 314-11075/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de parcs de bombers pro-
fessionals i bombers voluntaris durant els anys 2011, 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites i accions per a 
difondre la cultura de la prevenció que ha fet 
el Cos de Bombers en el període 2011-2013
Tram. 314-11076/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes visites i accions formatives i informatives 
ha efectuat el cos de bombers durant els anys 2011, 
2012 i 2013 per difondre la cultura de la prevenció?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pràctiques i simulaci-
ons que ha fet el Cos de Bombers el període 
2011-2013
Tram. 314-11077/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52522 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes pràctiques i simulacions ha efectuat el Cos 
de Bombers els anys 2011, 2012 i 2013 amb la finalitat 
de millorar la capacitat de resposta davant un sinistre?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions dels bom-
bers el 2013
Tram. 314-11078/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels bom-
bers professionals i bombers voluntaris durant l’any 
2013?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en incendis d’edificis el 2013
Tram. 314-11079/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers durant l’any 2013 en incendis en edificacions 

(edificis, aparcaments, naus industrials o magatzems, 
etc.)?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en incendis en la via pública el 2013
Tram. 314-11080/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers durant l’any 2013 en incendis en la via pú-
blica?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en incendis de vegetació el 2013 i 
el nombre d’hectàrees cremades
Tram. 314-11081/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
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Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels Cos de 
Bombers durant l’any 2013 en incendis de vegetació i 
nombre d’hectàrees cremades?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en salvament i rescat de persones 
en perill el 2013
Tram. 314-11082/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels Cos 
de Bombers durant l’any 2013 en salvament i rescat de 
persones en perill, en edificacions, vies de comuni-
cació o diferents?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en el medi natural el 2013
Tram. 314-11083/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels Cos de 
Bombers durant l’any 2013 en entorns del medi natu-
ral (muntanya, medi fluvial, etc.)?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en el salvament d’animals i béns i 
en l’assistència sanitària immediata el 2013
Tram. 314-11084/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels Cos de 
Bom bers durant l’any 2013 en salvament d’animals i 
béns?



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 170

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels cos de 
Bombers durant l’any 2013 en assistència sanitària im-
mediata en el lloc del sinistre?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en accidents de trànsit el 2013
Tram. 314-11085/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers durant l’any 2013 en accidents de trànsit?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en accidents o incendis ferroviaris, 
de vaixells i d’aeronaus el 2013
Tram. 314-11086/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-

da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 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 ha estat el nombre d’intervencions dels Cos 
de Bombers durant l’any 2013 en accidents o incendis 
ferroviaris, de vaixells i aeronaus?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers per fuites de gas el 2013
Tram. 314-11087/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels Cos de 
Bombers durant l’any 2013 en fuites de gas?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers per patologies de la construcció 
el 2013
Tram. 314-11088/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels Cos de 
Bombers durant l’any 2013 en patologies de la cons-
trucció (esquerdes d’edificis, esfondraments i faça-
nes...)?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers per fenòmens meteorològics el 2013
Tram. 314-11089/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels Cos 
de Bombers durant l’any 2013 en actuacions en rela-
ció a fenòmens meteorològics (inundacions, nevades, 
etc.)?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions del Cos de 
Bombers en accidents en infraestructures 
que afecten serveis bàsics el 2013
Tram. 314-11090/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’intervencions dels Cos de 
Bombers durant l’any 2013 en sinistres en infraestruc-
tures que afecten serveis bàsics (electricitat, gas, etc.)?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions urgents del 
Cos de Bombers en el període 2011-2013
Tram. 314-11091/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes intervencions urgents ha efectuat el Cos de 
Bombers durant els anys 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà de resposta en les in-
tervencions urgents del Cos de Bombers
Tram. 314-11092/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el temps mitjà de resposta en les inter-
vencions urgents del Cos de bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc mòbil del Cos de Bombers
Tram. 314-11093/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin és l’actual parc mòbil del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles en rènting i en 
propietat del Cos de Bombers
Tram. 314-11094/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin es el nombre de vehicles en rènting i en propie-
tat del Cos de bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del manteniment i les assegu-
rances dels vehicles del Cos de Bombers
Tram. 314-11095/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost del seu manteniment i assegu-
rances durant l’any 2013 i quin és el previst per l’any 
2014 del parc de vehicles del Cos de bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període d’amortització dels vehicles 
del Cos de Bombers
Tram. 314-11096/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin és el seu període d’amortització per tipologies 
i any d’adquisició del parc de vehicles del Cos de bom-
bers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles de transport de 
personal, de suport logístic i de càrrega del 
Cos de Bombers
Tram. 314-11097/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 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: 
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– Dels parcs mòbils del Cos de Bombers quants són 
per transport de personal, quants de suport logístic i 
quants de càrrega?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’unitats del parc mòbil del 
Cos de Bombers que són del tipus «pick-up»
Tram. 314-11098/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– Quantes unitats del parc mòbil del Cos de Bombers 
són tipus pick-up?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària destinada al 
manteniment, l’adquisició i el rènting de ve-
hicles del Cos de Bombers
Tram. 314-11099/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quina és la partida destinada al manteniment, ad-
quisició i/o rènting del parc mòbil del Cos de Bom-
bers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de vehicles del Cos de 
Bombers que estan aturats per manca de 
pressupost per a fer-hi les reparacions pen-
dents
Tram. 314-11100/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52545 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants vehicles té el Cos de Bombers de la Genera-
litat aturats per manca de pressupost per a fer repara-
cions pendents?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost previst per a reparar els 
vehicles no operatius del Cos de Bombers
Tram. 314-11101/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin pressupost té previst destinar el Departament 
d’Interior durant el 2014 per a reparar aquests vehicles 
no operatius del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació i la tipologia de vehicles de 
cada parc de bombers
Tram. 314-11102/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quina és la dotació i tipologia de vehicles a cada 
parc de bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de torres de guaita actives
Tram. 314-11103/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52548 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes torres de guaita estan actives actualment a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de torres de guaita que 
s’han tancat del 2011 ençà
Tram. 314-11104/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes torres de guaita s’han tancat en els darrers 
tres anys?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancar torres de guaita
Tram. 314-11105/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Té intenció la Conselleria d’Interior de procedir al 
tancament de torres de guaita l’any 2014?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària destinada al 
manteniments de les torres de guaita
Tram. 314-11106/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quina és la partida destinada al manteniment de les 
torres de guaita?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal destinada a les 
torres de guaita
Tram. 314-11107/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quina és la dotació de personal destinada a les tor-
res de guaita?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal prevista per a 
les torres de guaita
Tram. 314-11108/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52553 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, 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 parlamentari: 

– Quina és la dotació de personal prevista pel Govern 
durant l’any 2014 a cadascuna de les torres de guaita?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària destinada al 
manteniment dels hangars aeris del Cos de 
Bombers
Tram. 314-11109/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52554 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, 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: 

– Quina és la partida destinada al manteniment dels 
hangars aeris del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses licitadores als concur-
sos per a contractar mitjans aeris per a sal-
vació i per a prevenció d’incendis
Tram. 314-11110/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 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 empreses licitadores als concur-
sos del Departament d’Interior per la contractació de 
mitjans aeris els anys 2011, 2012, 2013 destinats a la 
salvació i prevenció d’incendis?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses adjudicatàries de mit-
jans aeris
Tram. 314-11111/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52556 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 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 han estat les empreses adjudicatàries de mit-
jans aeris els anys 2011, 2012, 2013?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la baixa mitjana oferta per les empre-
ses licitadores de mitjans aeris i la baixa de 
les empreses adjudicatàries
Tram. 314-11112/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la baixa mitjana oferta per les empre-
ses licitadores de mitjans aeris i quina ha estat la bai-
xa de les empreses adjudicatàries els anys 2011, 2012, 
2013?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu de licitació del concurs, el cost 
de l’adjudicació i la liquidació final dels mit-
jans aeris contractats per a salvació i per a 
prevenció d’incendis
Tram. 314-11113/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el preu de licitació del concurs, el cost 
de l’adjudicació i quina ha estat la liquidació final dels 
mitjans aeris contractats pel Departament d’Interior 
els anys 2011, 2012, 2013 destinats a la salvació i pre-
venció d’incendis?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores contractades i les hores 
efectivament fetes pels mitjans aeris contra-
ctats
Tram. 314-11114/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el total d’hores contractades i el to-
tal d’hores efectivament realitzades pels mitjans aeris 
contractats?

– Quantes hores han estat dedicades exclusivament a 
l’extinció d’incendis i quantes a altres tasques?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats a renovar o re-
parar els vehicles per a traslladar productes 
perillosos dels parcs de bombers
Tram. 314-11115/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quins recursos s’han destinat durant els anys 2011, 
2012 i 2103 a renovar o reparar les bombes dels ve-
hicles de risc químic per a traslladar els productes 
perillosos o a reposar el material necessari per a l’ac-
tuació d’aquests vehicles a cadascun dels parcs de 
bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos previstos per al 2014 per a 
renovar o reparar els vehicles per a traslladar 
productes perillosos dels parcs de bombers
Tram. 314-11116/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quins recursos es té previst destinar durant el 2014 
a renovar o reparar les bombes dels vehicles de risc 
químic per a traslladar els productes perillosos o a re-
posar el material necessari per a l’actuació d’aquests 
vehicles a cadascun dels parcs de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’especialistes en risc quí-
mic al Cos de Bombers
Tram. 314-11117/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Hi ha algun especialista en risc químic dins el perso-
nal del Cos de Bombers de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació amb relació a 
un accident o incendi amb risc químic
Tram. 314-11118/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– En cas d’actuació en un accident o incendi amb risc 
químic, quin és el protocol i comandament jeràrquic 
perquè els bombers que hi actuen puguin orientar la 
seva intervenció envers la perillositat dels productes als 
quals s’enfronten en el moment d’una actuació urgent?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la darrera revisió de la Carta de ser-
veis dels Bombers
Tram. 314-11119/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52564 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alter nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan s’ha fet la darrera revisió de la Carta de Serveis 
del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors de la Carta de serveis 
dels Bombers en el període 2011-2013
Tram. 314-11120/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52565 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins ha estat els indicadors de la Carta de serveis del 
Cos de Bombers dels anys 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les millores introduïdes en la Carta de 
serveis dels Bombers
Tram. 314-11121/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines millores s’han introduït a la Carta de seveis?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les eines del Departament d’Interior per 
a valorar el nivell de satisfacció dels usuaris
Tram. 314-11122/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té mesurat el Departament d’Interior el nivell de satis-
facció dels usuaris? Quines eines fa servir per fer-ne la 
valoració?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de queixes pel servei del 
Cos de Bombers en el període 2011-2013
Tram. 314-11123/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes queixes s’han rebut pel servei del Cos de 
Bombers els anys 2011, 2012 i 2013 i quin és el mitjà 
per efectuar aquesta queixa (quantes han arribat via 
registre, adreça de correus, telèfon...)?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el temps mitjà de resposta de les 
queixes pel servei del Cos de Bombers
Tram. 314-11124/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari:
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– Quin ha estat el temps mitjà de resposta de les quei-
xes en vers del servei del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació de l’avaluació de la Carta 
de serveis dels Bombers
Tram. 314-11125/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Ha publicat el Departament d’Interior el resultat de 
l’avaluació de la Carta de Serveis?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores de formació contí-
nua per als bombers
Tram. 314-11126/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-

senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes hores de formació continua ha ofert el De-
partament d’Interior als bombers i quantes s’han rea-
litzat?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temaris dels cursos adreçats al 
Cos de Bombers
Tram. 314-11127/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quins han estat els temaris de formació proposats en 
els cursos adreçats al Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de cursos de formació per als 
bombers relacionats amb la millora contínua
Tram. 314-11128/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants dels cursos de formació adreçats al Cos de 
Bombers han estat relacionats amb la millora contínua?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de cursos de formació per als 
bombers sobre incorporació de noves tècniques
Tram. 314-11129/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants dels cursos de formació adreçats al Cos de Bom-
bers estan relacionats a la incorporació de noves tècniques?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores emprades en els 
temaris dels cursos de formació del Cos de 
Bombers
Tram. 314-11130/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes hores s’han emprat en cadascun dels tema-
ris proposats dels cursos de formació del Cos de Bom-
bers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència als cursos de formació 
del Cos de Bombers
Tram. 314-11131/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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



28 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 184

– Quin ha estat el nivell d’assistència als cursos de for-
mació del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació específica per als bom-
bers dels parcs dotats amb furgons especi-
als per a actuacions en cas de risc químic
Tram. 314-11132/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quina formació específica s’ha donat al personal 
dels parcs de bombers de Catalunya dotats amb fur-
gons especials d’actuació en cas de risc químic?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores de formació espe-
cífica en risc químic fetes en el període 2011-
2013
Tram. 314-11133/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes hores de formació específica en risc quí-
mic s’han efectuat els anys 2011, 2012 i 2013 al Cos 
de Bombers?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació al Projecte 
de llei del Govern de l’Estat de reforma de la 
demarcació i planta judicial
Tram. 314-11134/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 52618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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: 

1. En la a IX legislatura, es va aprovar al Parlament la 
Moció 100/IX sobre la Llei orgànica del poder judicial 
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i la planta i la demarcació judicials, la qual instava al 
Govern, entre d’altres, a: 

– Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Ju-
dicial amb relació a les agrupacions de partits judici-
als de Catalunya (concretament, del Prat de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 
Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Berga, 
Igualada, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès, 
Vic-Ripoll, Santa Coloma de Farners, la Bisbal de 
l’Empordà, Balaguer, Cervera, Falset, Valls, Gandesa 
i Amposta) mantenint informats, en tot moment, els 
ajuntaments dels municipis afectats i els grups parla-
mentaris, i comunicar aquest rebuig i les propostes del 
Govern en aquest àmbit al grup de treball de la Llei 
orgànica del poder judicial i de la Llei de l’Estat de de-
marcació i planta judicial.

– Si bé el control de compliment de la citada Moció 
va decaure per finiment de legislatura, aquest diputat 
desitja conèixer si el Govern va portar a terme el man-
dat del Parlament o en el seu cas quines actuacions ha 
realitzat en relació al projecte de llei de reforma de la 
demarcació i planta judicial que està preparant el Go-
vern espanyol?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió dels partits judicials de 
Cervera i Balaguer i sobre l’estat de cons-
trucció de l’edifici judicial a Balaguer
Tram. 314-11135/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 52619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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: 

– A la província de Lleida l’informe del Consell Gene-
ral del Poder Judicial sobre una possible modificació 
de la llei de demarcació i planta judicial proposava la 
supressió dels partits judicials de Cervera i Balaguer, 
i es donava el cas que la Generalitat estava construint 

un nou edifici judicial a aquesta darrera ciutat, i les 
obres del qual es van paralitzar coincidint amb l’in-
forme. S’ha realitzat algun tipus de conversa o nego-
ciació amb l’Estat respecte aquests dos partits judici-
als? Si és el cas, quin ha estat el seu resultat? En quin 
estat es troba la construcció del nou edifici judicial a 
Balaguer?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tractament dels residus d’armes qu-
ímiques de Síria a la planta de residus espe-
cials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-11136/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Amb quina data es va comunicar al Govern de la 
Generalitat la possibilitat de tractar els residus tòxics 
provinents de la destrucció armes químiques del con-
flicte bèl·lic de Síria a la planta d’incineració i tracta-
ment de residus especials de Constantí al Tarragonès?

2. Quin és el capteniment del govern sobre aquesta 
possibilitat? Pensa facilitar o evitar que arribin els re-
sidus?

3. Mitjançant quina via i procediment el govern de 
l’Estat va informar d’aquesta qüestió el Govern cata-
là, i els ajuntaments afectats de Tarragona i Constantí?

4. Quin és el capteniment del Govern davant del co-
municat que ha emès GRECAT dient que la sol·licitud 
que va cursar l’Organisme per a la Prohibició d’Armes 
Químiques (OPAQ) a diverses empreses europees per 
tractar aquests residus està en fase d’estudi?

5. Ateses les declaracions del Director General de 
Agència de Residus de Catalunya en el sentit que a Ca-
talunya es disposa d’instal·lacions adequades per trac-
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tar els residus provinents de la destrucció de les armes 
químiques del conflicte bèl·lic de Síria, té coneixement 
el govern de quins són els residus concrets què supo-
sadament es tractarien a Constantí, quantes tones i 
l’oferta econòmica que ha fet l’empresa que s’ha posat 
en contacte amb GRECAT?

6. Comparteix el Govern les declaracions de l’alcalde 
de Constantí, Sr. Josep Maria Franques quan diu que 
la llicència d’activitat no contempla ni empara el trac-
tament d’aquest tipus de residus?

7. Quin és el capteniment del govern sobre l’acumula-
ció d’activitats industrials, energètiques i de risc a la 
demarcació de Tarragona amb el desequilibri territo-
rial que suposa i la discriminació envers les persones 
que viuen al territori?

8. Creu el Govern que el fet que la planta de Constantí 
es trobi en un procés de privatització i es suprimís la 
declaració de servei públic de la incineració de residus 
especials suposarà un major relaxament en el control 
mediambiental de l’activitat?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Badalona
Tram. 314-11137/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52630 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació al parc de bombers de Badalona: 

– A quines poblacions dóna servei?

– A quanta població abasta?

– A quanta població en perímetre urbà continu i a 
quanta població en urbanitzacions?

– Quina és la dotació de bombers mínima pel referit 
parc de bombers?

– Quina ha estat per mesos durant l’any 2013 la dota-
ció efectiva de bombers?

– Quants dies a l’any no hi ha hagut la dotació de bom-
bers mínima?

– Quantes intervencions en perímetre urbà o urbanit-
zacions s’han realitzat l’any 2013?

– Quina ha estat la tipologia de la intervenció?

• Incendis en edificacions (edificis, aparcaments, naus 
industrials o magatzems, etc.).
• Incendis en la via pública.
• Incendis de vegetació i nombre d’hectàrees cremades.
• Salvament i rescat de persones en perill, en edificaci-
ons, vies de comunicació o diferents entorns del medi 
natural. 
• Salvament d’animals i béns.
• Assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre.
• Accidents de trànsit.
• Accidents o incendis ferroviaris, de vaixells i aero-
naus.
• Fuites de gas.
• Patologies de la construcció (esquerdes d’edificis, 
esfondraments i façanes...).
• Actuacions en relació a fenòmens meteorològics 
(inundacions, nevades, etc.).
• Sinistres en infraestructures que afecten serveis bà-
sics (electricitat, gas, etc.).

– Quantes queixes s’han rebut pel servei del Cos de 
Bombers de l’esmentat parc de bombers durant l’any 
2013?

– Quin és l’actual parc mòbil del parc de bombers?

– Quants vehicles estan fora d’ús?

– Quantes hores de formació contínua ha ofert el De-
partament d’Interior als bombers i quantes s’han efec-
tuat a l’esmentat parc de bombers?

– Quantes pràctiques i simulacions han efectuat els 
bombers adscrits a l’esmentat parc de bombers l’any 
2013 amb la finalitat de millorar la capacitat de res-
posta davant un sinistre?

– Quantes visites i accions formatives i informatives 
han efectuat els bombers de l’esmentat parc de bom-
bers l’any 2013 per difondre la cultura de la prevenció?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

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

El diputat David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, ha formulat la mateixa pregunta 
al Govern a respondre per escrit sobre diverses qüesti-
ons relatives a parcs de bombers. Tot seguit es reprodueix 
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la llista de preguntes amb el número de tramita ció i 
de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 18.10.2011).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Pineda de Mar (tram. 314-
11138/10, reg. 52631)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès (tram. 314-
11139/10, reg. 52632)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Granollers (tram. 314-11140/10, 
reg. 52633)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Mataró (tram. 314-11141/10, reg. 
52634)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Mollet del Vallès (tram. 314-
11142/10, reg. 52635)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Rubí. Sant Cugat del Vallès (tram. 
314-11143/10, reg. 52636)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sabadell (tram. 314-11144/10, reg. 
52637)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sant Celoni (tram. 314-11145/10, 
reg. 52638)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Santa Coloma de Gramenet 
(tram. 314-11146/10, reg. 52639)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Terrassa (tram. 314-11147/10, reg. 
52640)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat (tram. 314-
11148/10, reg. 52641)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Gavà (tram. 314-11149/10, reg. 
52642)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 
314-11150/10, reg. 52643)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Igualada (tram. 314-11151/10, reg. 
52644)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Martorell (tram. 314-11152/10, 
reg. 52645)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers del Prat de Llobregat (tram. 314-
11153/10, reg. 52646)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat (tram. 
314-11154/10, reg. 52647)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sant Boi de Llobregat (tram. 314-
11155/10, reg. 52648)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès (tram. 
314-11156/10, reg. 52649)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú (tram. 314-
11157/10, reg. 52650)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Berga (tram. 314-11158/10, reg. 
52651)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Calaf (tram. 314-11159/10, reg. 
52652)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cardona (tram. 314-11160/10, reg. 
52653)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Guardiola de Berguedà (tram. 
314-11161/10, reg. 52654)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Manresa (tram. 314-11162/10, reg. 
52658)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Moià (tram. 314-11163/10, reg. 
52659)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Prats de Lluçanès (tram. 314-
11164/10, reg. 52660)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Solsona (tram. 314-11165/10, reg. 
52661)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Torelló (tram. 314-11166/10, reg. 
52662)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Vic (tram. 314-11167/10, reg. 
52663)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Amer (tram. 314-11168/10, reg. 
52664)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Banyoles (tram. 314-11169/10, 
reg. 52665)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Calonge (tram. 314-11170/10, reg. 
52666)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Cassà de la Selva (tram. 314-
11171/10, reg. 52667)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Figueres (tram. 314-11172/10, reg. 
52668)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Girona (tram. 314-11173/10, reg. 
52669)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de la Jonquera (tram. 314-11174/10, 
reg. 52670)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Llançà (tram. 314-11175/10, reg. 
52671)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Lloret de Mar (tram. 314-
11176/10, reg. 52672)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Maçanet de la Selva (tram. 314-
11177/10, reg. 52673)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers d’Olot (tram. 314-11178/10, reg. 
52674)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Palafrugell (tram. 314-11179/10, 
reg. 52675)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Ripoll (tram. 314-11180/10, reg. 
52676)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Roses (tram. 314-11181/10, reg. 
52677)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu - Hostal-
ric (tram. 314-11182/10, reg. 52678)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Santa Coloma de Farners (tram. 
314-11183/10, reg. 52679)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Torroella de Montgrí (tram. 314-
11184/10, reg. 52680)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de la Vall d’Aro (tram. 314-11185/10, 
reg. 52681)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de la Pera (tram. 314-11186/10, reg. 
52682)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Balaguer (tram. 314-11187/10, reg. 
52683)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cervera (tram. 314-11188/10, reg. 
52684)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Lleida (tram. 314-11189/10, reg. 
52685)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Mollerussa (tram. 314-11190/10, 
reg. 52686)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de la Seu d’Urgell (tram. 314-
11191/10, reg. 52687)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sort (tram. 314-11192/10, reg. 
52688)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Tàrrega (tram. 314-11193/10, reg. 
52689)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Tremp (tram. 314-11194/10, reg. 
52690)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cambrils (tram. 314-11195/10, 
reg. 52691)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Falset (tram. 314-11196/10, reg. 
52692)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Montblanc (tram. 314-11197/10, 
reg. 52693)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Reus (tram. 314-11198/10, reg. 
52694)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Tarragona (tram. 314-11199/10, 
reg. 52695)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Valls (tram. 314-11200/10, reg. 
52696)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers del Vendrell (tram. 314-11201/10, 
reg. 52697)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant (tram. 314-11202/10, reg. 52698)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers del Vendrell (tram. 314-11203/10, 
reg. 52699)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Amposta (tram. 314-11204/10, reg. 
52700)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de l’Ametlla de Mar (tram. 314-
11205/10, reg. 52701)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Ascó (tram. 314-11206/10, reg. 
52702)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Gandesa (tram. 314-11207/10, reg. 
52703)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Móra d’Ebre (tram. 314-11208/10, 
reg. 52704)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Tortosa (tram. 314-11209/10, reg. 
52705)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Ulldecona (tram. 314-11210/10, 
reg. 52706)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del projecte complementa-
ri d’obres de concentració parcel·lària de la 
zona regable de Vilanova de l’Aguda (Nogue-
ra) i altres municipis
Tram. 314-11211/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 52708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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: 

– En quin estat es troba el projecte complementari 
d’obra núm. 1 d’obra de la concentració parcel·lària de 
la zona regable de Vilanova de l’Aguda i altres muni-
cipis?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els talls de subministrament elèctric a 
Claravalls (Urgell)
Tram. 314-11212/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 52709 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

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: 

El nucli agregat del municipi de Tàrrega, Claravalls, pa-
teix de fa temps reiterats talls de subministrament elèc-
tric, en alguna ocasió, aquesta manca de servei elèctric 
ha perdurat fins a cinc hores. Tot indica que aquests 
talls d’energia elèctrica, venen motivats per l’obsoleta 
xarxa elèctrica que subministra aquest nucli de pobla-
ció i d’altres nuclis de la zona, i per la manca d’inver-
sions per part de la companyia subministradora. Cal 
afegir, que durant l’època estival, aquest nucli pobla-
cional, veu incrementada la seva població per les sego-
nes residències que hi ha.

Tot i que l’Ajuntament de Tàrrega, ha formulat diver-
ses queixes per aquest fet davant la companyia de sub-
ministrament ENDESA, la resposta d’aquesta, ha estat 
que els talls elèctrics que hi pot haver en aquest nucli, 
entren dins el marge tolerable de la normativa.

– El Departament d’Empresa i Ocupació és coneixe-
dor d’aquests fets? En el cas de que així sigui, s’ha 
posat en contacte amb l’empresa de subministrament 
elèctric per tal de donar solució a aquesta anomalia? 
Quina ha estat la resposta de l’empresa?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals quinze metges 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià), han concursat per traslladar-se a 
treballar a l’Aragó
Tram. 314-11213/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius pels quals 15 metges de la plan-
tilla de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida han 
concursat simultàniament per anar a ocupar places al 
sistema sanitari de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació en els serveis de l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), pel 
fet que quinze metges d’aquest hospital han 
concursat per a prestar serveis a l’Aragó
Tram. 314-11214/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Com afectarà els serveis que presta l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida el fet que 15 metges de la seva 

plantilla hagin concursat per a ocupar places en el sis-
tema sanitari de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació en els serveis d’urgènci-
es de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Llei-
da (Segrià), pel fet que dos metges d’aquest 
servei han concursat per a prestar serveis a 
l’Aragó
Tram. 314-11215/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52712 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’afectació del servei d’urgències de l’Hos-
pital Vilanova de Lleida pel fet que dos metges de la 
seva plantilla adscrits a aquest servei hagin concursat 
per anar a prestar els seus serveis a la Comunitat Au-
tònoma d’Aragó.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC
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