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S U M A R I

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els informes elaborats pel Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
Tram. 311-00859/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència de documentació relativa a una apli-
cació per a telèfons mòbils que permet monitoritzar-los a la 
insabuda dels usuaris
Tram. 311-00956/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les informacions aparegudes a la premsa di-
gital amb relació al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya
Tram. 311-00957/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els treballadors que té el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya
Tram. 311-00958/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el seguiment de l’activitat d’entitats, col·lectius i 
persones en les xarxes socials pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya
Tram. 311-00959/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència d’algun fitxer de dades personals arran 
del seguiment de l’activitat d’entitats, col·lectius i persones 
en les xarxes socials
Tram. 311-00960/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els patrons i els membres de la comissió exe-
cutiva de la Fundació Cesicat
Tram. 311-00961/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el robatori de noms d’usuaris per a accedir a pàgi-
nes confidencials del Govern
Tram. 311-00962/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions del conseller d’Empresa i Ocupació 

amb treballadors dels Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
Tram. 311-00963/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència de documentació per a implantar un 
servei secret a Catalunya
Tram. 311-00964/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons per a cessar el director general de Tele-
comunicacions i Societat de la Informació
Tram. 311-00965/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència de documenta ció per a analitzar 
una aplicació per a telèfons mòbils que no es detectada pels 
usuaris
Tram. 311-00966/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència de denúncies per intercepció de cor-
reus electrònics d’alts càrrecs
Tram. 311-00967/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presència de treballadors o col·laboradors amb 
antecedents penals al Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
Tram. 311-00968/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data de constitució del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
Tram. 311-00969/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adjudicació d’un contracte a l’empresa Incita 
Security
Tram. 311-00970/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els contractes licitats pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya relatius a la monitorització per ac-
cions politicosocials i de control
Tram. 311-00971/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència de documentació per a analitzar 
la reputació d’alts càrrecs de la Generalitat i dels ens locals
Tram. 311-00972/10
Substanciació p. 11
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’elaboració de perfils d’activistes pel Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 311-00973/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’elaboració d’informes sobre moviments o col-
lectius socials fets pel Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
Tram. 311-00974/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’elaboració d’informes sobre perfils i etiquetes 
de Twitter fets pel Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya
Tram. 311-00975/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’informes elaborats per l’empresa So-
lium - e-Service Center encarregats pel Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya en el període 2009-2013
Tram. 311-00976/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la comparació entre el Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya i altres empreses anàlogues pel 
que fa a funcions, pressupost i nombre de treballadors
Tram. 311-00977/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat de traspassar serveis i recursos eco-
nòmics dels departaments i organismes de la Generalitat
Tram. 311-00978/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la constitució del Consell de Seguretat Nacional
Tram. 311-00979/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat d’establir un sistema de seguretat 
per a la comunicació entre alts càrrecs
Tram. 311-00980/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència d’un pla de seguretat per a personali-
tats que inclogui el monitoratge
Tram. 311-00981/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’establiment de protocols per a atendre incidents 
d’alts càrrecs
Tram. 311-00982/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la ubicació de la futura Agència Nacional de 
Seguretat
Tram. 311-00983/10
Substanciació p. 12

1.25.15. Preguntes per escrit

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
Correcció d’errades de publicació (BOPC 250) p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de la consulta popular sobre la independència 
de Catalunya
Tram. 314-10012/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla de xoc per al millorament de l’activitat i la disminució de 
les llistes d’espera de la cirurgia cardíaca
Tram. 314-10101/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la identificació de riscos de bombers voluntaris i ajudants 
d’ofici forestal
Tram. 314-10119/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans aeris de la campanya anti incendis
Tram. 314-10120/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe del Departament d’Interior «L’ús de materials antia-
valots, pilotes de goma en esdeveniments de masses ocor-
reguts en els darrers anys a Catalunya»
Tram. 314-10147/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a identificar i prevenir el ciberassetja-
ment en infants i adolescents
Tram. 314-10211/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani de gas a Bal-
sareny (Bages)
Tram. 314-10223/10
Resposta del Govern p. 15

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’estudi per a instal·lar pantalles acústiques a la 
carretera C-32 al pas pel Maresme
Tram. 311-01043/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conclusions de l’estudi per a instal·lar pantalles 
acústiques a la carretera C-32 al pas pel Maresme
Tram. 311-01044/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures de correcció acústica per a la carrete-
ra C-32 al pas pel Maresme
Tram. 311-01045/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’emplaçament de les mesures de correcció acús-
tica per a la carretera C-32 al pas pel Masnou
Tram. 311-01046/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la supressió de títols de transport als serveis 
d’autobusos en diverses línies del Baix Camp i el Tarragonès
Tram. 311-01048/10
Anunci p. 18
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a suprimir títols de transport només 
a Salou, la Pineda i Cambrils
Tram. 311-01049/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectes de la supressió de títols de transport en 
la marca turística Costa Daurada
Tram. 311-01050/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els costos i els beneficis de la supressió de títols 
de transport durant l’estiu al Camp de Tarragona
Tram. 311-01051/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la mesura adoptada pel Consorci del Transport 
Públic del Camp de Tarragona amb relació al transport pú-
blic de Cambrils, Vila-seca, la Pineda i Salou
Tram. 311-01052/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els perjudicis per als treballadors del sector turístic 
de Salou, la Pineda, Port Aventura i Cambrils de la supressió 
de títols de transport
Tram. 311-01053/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions davant els incompliments de les 
empreses de transport públic del Camp de Tarragona
Tram. 311-01054/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els casos en què el Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya no ha comunicat una 
emergència a la Guàrdia Civil
Tram. 311-01069/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació per a coordinar les admi-
nistracions públiques que han de defensar el consumidor 
vulnerable en pobresa energètica
Tram. 311-01070/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del Departament d’Empresa i Ocupació 
per a fer la seva pròpia exposició de commemoració del Tri-
centenari 1714-2014
Tram. 311-01071/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en matèria de política industrial
Tram. 311-01072/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en matèria de formació ocupa-
cional i contínua
Tram. 311-01073/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en matèria de polítiques d’ocu-
pació i intermediació laboral
Tram. 311-01074/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació en matèria d’economia social, 
cooperatives i autoempresa
Tram. 311-01075/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en matèria d’innovació
Tram. 311-01076/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ús del canó de so per part dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-01077/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de l’adquisició del canó de so dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01078/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la formació que han rebut els Mossos d’Esquadra 
per a utilitzar el canó de so
Tram. 311-01079/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els resultats de l’avaluació de l’ús del canó de so 
per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01080/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els supòsits en què els Mossos d’Esquadra han 
d’utilitzar el canó de so
Tram. 311-01081/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del tancament de la sala de comanda-
ment de la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 311-01087/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conseqüències del tancament de la sala de co-
mandament de la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 311-01088/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el tancament de la sala de comandament de la 
regió policial Pirineu Occidental després del concurs de 
trasllats a aquesta destinació
Tram. 311-01089/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra des-
tinats a la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 311-01090/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la comunicació del tancament de la sala de co-
mandament de la regió policial Pirineu Occidental a la Junta 
Local de Seguretat de la Seu d’Urgell
Tram. 311-01091/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la coherència del tancament de la sala de coman-
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dament de la regió policial Pirineu Occidental amb relació a 
l’organització territorial basada en vegueries
Tram. 311-01092/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sales de comandament dels Mossos 
d’Esquadra tancades i el motiu d’aquest tancament
Tram. 311-01093/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el marc de reestructuració a què respon el tanca-
ment de sales de comandament dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01094/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del tancament de la sala de comanda-
ment dels Mossos d’Esquadra de Badalona
Tram. 311-01095/10
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assignació d’efectius dels Mossos d’Esquadra 
per regions policials
Tram. 311-01096/10
Anunci p. 27

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canons de so incorporats al material antiavalots dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-11216/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la Comissió Coordinadora del Transport Públic de l’àrea de 
Girona
Tram. 314-11217/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del CAP Rocafonda-Palau, de Mataró
Tram. 314-11218/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11219/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
portaveu del Cos de Mossos d’Esquadra i sobre l’Oficina del 
Portaveu de la Direcció General de la Policia
Tram. 314-11220/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que feien tasques de vigilància privada 
al Departament d’Interior amb data de l’1 de gener del 2012, 
2013 i 2014
Tram. 314-11221/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del cessament del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 314-11222/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió del president de la Generalitat amb el president de 
la Llombardia
Tram. 314-11223/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un centre d’atenció primària al Vendrell (Baix 
Penedès)
Tram. 314-11224/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la formació dels mossos d’esquadra de la Unitat de Mitjans 
Aeris del 2011 ençà
Tram. 314-11225/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla formatiu dels mossos d’esquadra de la Unitat de Mitjans 
Aeris
Tram. 314-11226/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reconeixement de la titulació d’operador de grua al Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11227/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds dels mossos d’esquadra als cursos de formació 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 314-11228/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos en què el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya no ha comunicat una emergència a la 
Guàrdia Civil
Tram. 314-11229/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies fetes per pacients amb relació a les derivacions 
cap a la sanitat privada d’un metge del Servei Català de la 
Salut de la Mútua de Terrassa
Tram. 314-11230/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de pagament de la indemnització compensatòria de 
muntanya als ramaders d’alta muntanya del Pallars
Tram. 314-11231/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos buits propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya del carrer Sallarès i Pla de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11232/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11233/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts del Pla de barris a l’Ajuntament de Ter-
rassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-11234/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pèrdua de projectes del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona com a conseqüència de la marxa del seu di-
rector
Tram. 314-11235/10
Formulació p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, pen-
dents de pagament des de l’inici de l’adjudicació
Tram. 314-11236/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
suspensions de comunicacions orals imposades als centres 
penitenciaris el 2010
Tram. 314-11237/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
suspensions de comunicacions orals imposades als centres 
penitenciaris el 2011
Tram. 314-11238/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
suspensions de comunicacions orals imposades als centres 
penitenciaris el 2012
Tram. 314-11239/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
suspensions de comunicacions orals imposades als cen-
tres penitenciaris el 2013
Tram. 314-11240/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades a interns dels centres penitencia-
ris el 2010
Tram. 314-11241/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades a interns dels centres penitencia-
ris el 2011
Tram. 314-11242/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades a interns dels centres penitencia-
ris el 2012
Tram. 314-11243/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades a interns dels centres penitencia-
ris el 2013
Tram. 314-11244/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de queixes per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’Administració penitenci-
ària el 2010
Tram. 314-11245/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’Administració penitenci-
ària el 2010
Tram. 314-11246/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de queixes per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’administració penitenci-
ària el 2011
Tram. 314-11247/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions per escrit que han presentat els interns 

dels centres penitenciaris davant l’administració penitenci-
ària el 2011
Tram. 314-11248/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de queixes per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’administració penitenci-
ària el 2012
Tram. 314-11249/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’administració penitenci-
ària el 2012
Tram. 314-11250/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de queixes per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’administració penitenci-
ària el 2013
Tram. 314-11251/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’administració penitenci-
ària el 2013
Tram. 314-11252/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
protecció de les dades penitenciàries
Tram. 314-11253/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
suspensions de comunicacions orals al Centre Penitenciari 
Lledoners del 2010 ençà
Tram. 314-11254/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat que s’apliquen en els centres peniten-
ciaris en cas d’amenaces entre reclusos
Tram. 314-11255/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de seguretat personal de reclusos aplicades 
el 2013
Tram. 314-11256/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de canvi de mòdul per amenaces entre reclusos 
del 2013
Tram. 314-11257/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de canvi de mòdul per amenaces entre reclusos 
del 2014
Tram. 314-11258/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
felicitacions públiques als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11259/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consulta de les persones designades com a beneficiàries en 
cas de defunció de mossos d’esquadra
Tram. 314-11260/10
Formulació p. 42



4 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 255

SUMARI 6

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
agressions a agents dels Mossos d’Esquadra embarassa-
des del 2011 ençà
Tram. 314-11261/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilització del canó de so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11262/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del canó de so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11263/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la formació dels mossos d’esquadra per a la utilització del 
canó de so
Tram. 314-11264/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de la utilització del canó de so dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-11265/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
supòsits en què s’utilitza el canó de so dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-11266/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els terminis de reposició dels uniformes del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-11267/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis de reposició dels uniformes del Cos de Bombers
Tram. 314-11268/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
subministrament de material sanitari i el tancament de plan-
tes a l’Hospital Clínic
Tram. 314-11270/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
al·legacions presentades al Projecte de decret sobre el pro-
cediment de mediació en les relacions de consum
Tram. 314-11271/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
al·legacions presentades al Projecte de decret sobre el pro-
cediment de mediació en les relacions de consum
Tram. 314-11272/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a l’aprovació del Decret sobre el procedi-
ment de mediació en les relacions de consum
Tram. 314-11273/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió del telèfon 012
Tram. 314-11274/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació de la història clínica compartida i la recepta 
electrònica
Tram. 314-11275/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris del servei d’urgències del CUAP Sant Pe-
re, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-11276/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic derivat de la reducció de personal del CU-
AP Sant Pere, de Reus (Baix Camp), durant el juny del 2013
Tram. 314-11277/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’un equip d’urgències del CUAP Sant Pere, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-11278/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte assistencial derivat de la reducció de perso-
nal del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix Camp), durant el juny 
del 2013
Tram. 314-11279/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic estimat en cas de tancament del servei 
d’urgències diürnes del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-11280/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte assistencial estimat en cas de tancament del ser-
vei d’urgències diürnes del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-11281/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de personal del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix 
Camp), durant el juny del 2013
Tram. 314-11282/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del servei d’urgències diürnes del CUAP Sant 
Pere, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-11283/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de les urgències dels centres sanitaris des de l’inici 
de la fase epidèmica gripal
Tram. 314-11284/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els reforços en la fase epidèmica gripal als centres sanitaris 
del Siscat
Tram. 314-11285/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost addicional per al Pla integral d’urgències de 
Catalunya el 2013
Tram. 314-11286/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la vacunació antigripal del 2003 ençà
Tram. 314-11287/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mortalitat per grip i infeccions respiratòries del 2003 ençà
Tram. 314-11288/10
Formulació p. 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retirada de la vacuna de la varicel·la
Tram. 314-11289/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població assignada i la plantilla equivalent en les àrees bàsi-
ques de salut de Mataró (Maresme) del 2003 ençà
Tram. 314-11290/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del conflicte de l’atenció primària de salut a Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-11291/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures perquè la Mútua de Terrassa afronti el col·lapse del 
servei d’urgències de l’Hospital Universitari
Tram. 314-11292/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos assistencials per al servei d’urgències de l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa
Tram. 314-11293/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ateses al servei d’urgències de l’Hospi-
tal Universitari Mútua de Terrassa del 2010 ençà
Tram. 314-11294/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Hospital Universitari Mútua de 
Terrassa del 2010 ençà
Tram. 314-11295/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
reforços de la plantilla del servei d’urgències pels plans inte-
grals d’urgències a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa 
del 2010 ençà
Tram. 314-11296/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la implantació de la història clínica compartida i 
la recepta electrònica del 2010 ençà
Tram. 314-11297/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients en què va intervenir l’ex-director general de Rela-
cions Laborals Ramon Bonastre
Tram. 314-11298/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients en què va intervenir l’ex-secretari general d’Ocu-
pació i Relacions Laborals Ramon Bonastre
Tram. 314-11299/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses i els advocats que van intervenir en expedients 
tramitats per l’ex-director general de Relacions Laborals Ra-
mon Bonastre
Tram. 314-11300/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses i els advocats que van intervenir en expedients 
tramitats per l’ex-secretari general d’Ocupació i Relacions 
Laborals Ramon Bonastre
Tram. 314-11301/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
quan s’activa el Pla especial d’emergències per contamina-
ció accidental de les aigües marines
Tram. 314-11302/10
Formulació p. 54

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 313-00014/10
Anunci p. 54

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el temps dedicat pel Telenotícies a l’aprovació 
del pressupost de la Generalitat del 2014
Tram. 313-00015/10
Anunci p. 54

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el cost del programa Afers exteriors
Tram. 313-00016/10
Anunci p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació del conveni col-
lectiu
Tram. 322-00130/10
Anunci p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació amb els treballa-
dors de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00132/10
Anunci p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació dels convenis col-
lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00133/10
Anunci p. 56

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’efecte dels resultats del tan-
cament del pressupost del 2013 en la negociació dels con-
venis col·lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00134/10
Anunci p. 56

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el pressupost del 2014
Tram. 322-00135/10
Anunci p. 57

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tancament de les emissions 
de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al País Valencià
Tram. 322-00136/10
Anunci p. 57

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00137/10
Anunci p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les previsions de promoció i di-
fusió de la cultura
Tram. 322-00138/10
Anunci p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el cost econòmic dels contrac-
tes esportius i del patrocini de clubs
Tram. 322-00139/10
Anunci p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00140/10
Anunci p. 59

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre la liquidació del pressupost del 2013
Tram. 322-00141/10
Anunci p. 59

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’adjudicació del concurs d’ex-
ternalització comercial
Tram. 322-00142/10
Anunci p. 59

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la pluralitat dels serveis 
informatius
Tram. 323-00045/10
Anunci p. 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la utilització en el Tele-
notícies migdia d’un mapa en què Catalunya figura com a 
estat independent
Tram. 323-00046/10
Anunci p. 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’exaltació del separatis-
me a la televisió pública
Tram. 323-00047/10
Anunci p. 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els objectius del nou for-
mat del Telenotícies
Tram. 323-00048/10
Anunci p. 61

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la programació infantil i ju-
venil
Tram. 323-00049/10
Anunci p. 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el nou format del Tele-
notícies
Tram. 323-00050/10
Anunci p. 61
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els informes elaborats pel 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00859/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència de documen-
tació relativa a una aplicació per a telèfons 
mòbils que permet monitoritzar-los a la insa-
buda dels usuaris
Tram. 311-00956/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les informacions aparegu-
des a la premsa digital amb relació al Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 311-00957/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els treballadors que té el 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00958/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment de l’activitat 
d’entitats, col·lectius i persones en les xar-
xes socials pel Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya
Tram. 311-00959/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència d’algun fitxer 
de dades personals arran del seguiment de 
l’activitat d’entitats, col·lectius i persones en 
les xarxes socials
Tram. 311-00960/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els patrons i els membres 
de la comissió executiva de la Fundació Ce-
sicat
Tram. 311-00961/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el robatori de noms d’usua-
ris per a accedir a pàgines confidencials del 
Govern
Tram. 311-00962/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reunions del conse-
ller d’Empresa i Ocupació amb treballadors 
dels Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya
Tram. 311-00963/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de documenta-
ció per a implantar un servei secret a Cata-
lunya
Tram. 311-00964/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per a cessar el di-
rector general de Telecomunicacions i Soci-
etat de la Informació
Tram. 311-00965/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de documenta-
ció per a analitzar una aplicació per a telè-
fons mòbils que no es detectada pels usuaris
Tram. 311-00966/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència de denúncies 
per intercepció de correus electrònics d’alts 
càrrecs
Tram. 311-00967/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presència de treballadors 
o col·laboradors amb antecedents penals al 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00968/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la data de constitució del 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00969/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adjudicació d’un contracte 
a l’empresa Incita Security
Tram. 311-00970/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els contractes licitats pel 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya relatius a la monitorització per acci-
ons politicosocials i de control
Tram. 311-00971/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de documenta-
ció per a analitzar la reputació d’alts càrrecs 
de la Generalitat i dels ens locals
Tram. 311-00972/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració de perfils d’acti-
vistes pel Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya
Tram. 311-00973/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’informes so-
bre moviments o col·lectius socials fets pel 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00974/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’elaboració d’informes 
sobre perfils i etiquetes de Twitter fets pel 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya
Tram. 311-00975/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’informes 
elaborats per l’empresa Solium - e-Service 
Center encarregats pel Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya en el període 
2009-2013
Tram. 311-00976/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la comparació entre el Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalu-
nya i altres empreses anàlogues pel que fa a 
funcions, pressupost i nombre de treballa-
dors
Tram. 311-00977/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat de traspassar 
serveis i recursos econòmics dels departa-
ments i organismes de la Generalitat
Tram. 311-00978/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la constitució del Consell de 
Seguretat Nacional
Tram. 311-00979/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat d’establir un 
sistema de seguretat per a la comunicació 
entre alts càrrecs
Tram. 311-00980/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’un pla de se-
guretat per a personalitats que inclogui el 
monitoratge
Tram. 311-00981/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’establiment de protocols 
per a atendre incidents d’alts càrrecs
Tram. 311-00982/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la ubicació de la futura 
Agència Nacional de Seguretat
Tram. 311-00983/10

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 250)

En el BOPC 250, de 28 de gener de 2013, a la pàg. 25.

A continuació de la resposta del Govern cal afegir la 
nota següent:

«N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser 
consultada a l’Arxiu del Parlament.»

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

Resposta del Govern
Reg. 53210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10012/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de la consulta popular sobre la indepen-
dència de Catalunya

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-10012/10.

El Govern de la Generalitat ha determinat una par-
tida de cinc milions setanta-cinc mil euros, dins 
de la partida ampliable GO 01 D/227.0004/132. 
La determinació final de la quantitat pressuposta-
da s’ajustarà depenent de la col·laboració de l’Admi-
nistració General de l’Estat en la logística dels pro-
cessos consultius que es puguin determinar al llarg 
d’aquest any.

Pel que fa a les possibles modalitats de vot, el Govern 
treballa per afavorir al màxim la participació de les 
catalanes i els catalans amb les majors garanties per-
què tothom, independentment d’on es trobi en el mo-
ment de la celebració, pugui exercir el seu dret de-
mocràtic al vot.
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Com a titular del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals, he demanat una anàlisi de neces-
sitats tant materials com operatives per garantir la mà-
xima transparència, seguretat i rigor en la celebració 
dels processos electorals i consultes populars que se 
celebrin aquest any 2014.

D’altra banda, des del punt de vista de la normativa, 
la llei de consultes que s’està tramitant mitjançant po-
nència conjunta de diferents grups al Parlament de Ca-
talunya és una de les cinc diferents vies legals que hi 
ha vigents actualment, d’acord amb el que va determi-
nar l’Institut d’Estudis Autonòmics en l’informe que 
els vaig sol·licitar, per fer efectiva una consulta sobre el 
futur polític de Catalunya.

D’acord amb el text que va passar el debat a la totalitat 
en el Parlament el passat 22 de maig de 2013, atès que 
es va acabar ja el termini de presentació d’esmenes a 
l’articulat, i que actualment ja està nomenada la po-
nència redactora, serà al dictamen final de la comis-
sió on quedaran reflectides, entre els diferents aspectes 
normatius, les modalitats de vot que puguin ser exerci-
des en les diferents consultes populars no referendàri-
es que puguin celebrar-se en el futur.

Per últim, voldria remarcar en resposta al darrer as-
pecte de la seva pregunta que el capteniment del Go-
vern és que tota contractació es farà pública i seguint 
la legislació i la normativa vigent en matèria de con-
tractació pública.

Barcelona, 21 de gener de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 53050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10101/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla de xoc per al millorament de l’activitat i la dis-
minució de les llistes d’espera de la cirurgia 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:

Quan es tracta de processos greus, com les cardiopati-
es, que poden posar en risc la vida de les persones, el 
nostre sistema sanitari actua amb la celeritat necessà-
ria per tal d’evitar els riscos, i en aquest sentit en són 
un bon exemple la implementació dels diferents codis 
(Infart, Ictus, etc...) que estan donant molt bons re-
sultats.

Així mateix, i en relació a la resta d’intervencions que 
tinguin a veure amb la cirurgia cardíaca, però que no 
suposin un risc vital per a les persones, us fem avinent 
que durant l’any 2013 s’han activat tres accions per tal 
de reduir la llista d’espera de la cirurgia cardíaca:

– Augment de la productivitat de l’Hospital de Bellvitge,

– Activació d’una sessió quirúrgica a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, cada dia a la tarda,

– Atenció (derivació) de pacients de l’Hospital de 
Bellvitge a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Bada-
lona i a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Paral·lelament s’ha començat a treballar amb la So-
cietat Catalana de Cardiologia un pla de reordenació 
de la cirurgia cardíaca, que permeti adequar la capa-
citat de resposta a l’augment del nombre de casos per 
ampliació de casos de les indicacions.

Barcelona, 22 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 53046 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10119/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la identificació de riscos de bombers voluntaris i aju-
dants d’ofici forestal

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 314-10119/10.

La Comissió de Subministrament i d’Obres, amb el su-
port del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de Bom-
bers, escull l’equipament, els recursos materials i els 
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vehicles més adequats perquè els bombers exerceixin 
les seves tasques amb seguretat i eficiència.

Pel que fa a les revisions mèdiques dels 620 ajudants 
d’ofici forestal (AOF) contractats per a la campanya 
forestal 2013, se’ls va oferir a tots ells la possibilitat de 
fer-les. Se’n van realitzar un total de 124.

La granota PIROVATEX II va ser lliurada, per fer-ne 
un ús puntual, a 205 AOF mentre s’esperava l’arri-
bada de la comanda de 595 granotes noves. No exis-
teixen indicacions amb relació al nombre de vegades 
que pot ser utilitzat aquest equipament; n’hi ha, però, 
amb relació al nombre de rentades, que no pot ser su-
perior a 50.

Aquestes granotes van ser adquirides l’any 2008. 
Quant al període d’amortització, desgast o utilització, 
es tenen en compte dos criteris: d’una banda, si l’apa-
rença física de la peça és defectuosa es retira d’imme-
diat; de l’altra, es retiren una vegada efectuades les 50 
rentades esmentades. En el cas de les granotes a què fa 
referència la pregunta, havien estat utilitzades durant 4 
campanyes forestals.

Quant al nombre d’AOF retirats de la primera línia de 
foc per no portar la corresponent roba de protecció, 
no es disposa del nombre exacte; tot i això, cal desta-
car que es van retirar de les zones de foc tots els AOF 
afectats tan aviat com es va comunicar la instrucció de 
la Inspecció de Treball.

El dia 27 de juliol de 2013 es va actuar en un total de 
13 incendis de vegetació de tipus agrícola o forestal 
que van afectar diversos municipis de Catalunya. Pel 
que fa al foc de Sant Mateu de Bages específicament, 
tal i com s’ha esmentat anteriorment, no es disposa del 
nombre exacte d’efectius retirats.

La totalitat dels AOF van ser equipats amb roba que 
compleix les condicions de la norma UNE-EN-ISO 
11612. Aquest equipament va ser lliurat el dia 5 d’agost 
de 2013.

El contracte de subministrament es va fer mitjançant 
un procediment negociat; s’hi va presentar un sol pro-
veïdor i una sola oferta. El proveïdor va ser El Corte 
Inglés i el cost total de les noves granotes va ser de 
63.980,35 €.

Els AOF retirats de la primera línia de foc van conti-
nuar fent altres tasques previstes en el seu contracte i 
habituals en el desenvolupament de la seva feina, com 
ara tasques de manteniment i de suport als Bombers, 
participació en exercicis, etc. El període d’afectació va 
ser del 27 de juliol al 4 d’agost de 2013.

Barcelona, 15 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans aeris de la campanya anti-
incendis
Tram. 314-10120/10

Resposta del Govern
Reg. 53047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10120/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mitjans aeris de la campanya antiincendis

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 314-10120/10.

Durant la campanya forestal 2013 es van contractar 17 
unitats aèries, de manera que se’n disposava d’un total 
de 31. Pel que fa als exercicis anteriors, els anys 2009 i 
2010 se’n van contractar 18 i els anys 2011 i 2012 van 
ser 17.

El nombre d’hores contractades per tipus d’unitat aèria 
va ser de 150 hores per helicòpter i de 252 hores per 
avió. El total d’hores contractades per helicòpters va 
ser de 2.250 i per avions, de 504.

De conformitat amb els articles 110 i 170 e) del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, el pro-
cediment per contractar els mitjans aeris de reforç du-
rant la campanya forestal 2013 va ser el negociat. El 
pressupost de la licitació i el preu de l’adjudicació van 
ser de 5.046.198,94 €.

En el procés de licitació es van presentar dues empre-
ses. Les empreses contractades per realitzar aquest 
servei van ser TAF Helicòpters, SL i Avialsa.

Els helicòpters contractats es van utilitzar en incen-
dis en el 96,6% dels casos i en vols de pràctiques en el 
3,4% restant. Pel que fa als avions, van ser utilitzats en 
incendis en el 37,6% dels casos i en rutes de prevenció 
en el 62,40%. No és possible aportar les dades des-
glossades per regions d’emergència ja que els mitjans 
aeris no estan assignats a cap regió.

Finalment, els mitjans aeris van ser utilitzats en 224 
incendis; les hores de vol utilitzades en incendis foren 
un total de 848:27.

Barcelona, 15 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe del Departament d’Interior 
«L’ús de materials antiavalots, pilotes de go-
ma en esdeveniments de masses ocorreguts 
en els darrers anys a Catalunya»
Tram. 314-10147/10

Resposta del Govern
Reg. 53048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10147/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’informe del Departament d’Interior «L’ús de 
materials antiavalots, pilotes de goma en esdeveni-
ments de masses ocorreguts en els darrers anys a Ca-
talunya»

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10147/10.

La voluntat de la comparació entre els fets ocorreguts, 
sense prejutjar si és més o menys afortunada, va ser 
destacar l’extrema gravetat dels disturbis ocasionats 
durant la vaga general de 29 de març de 2012.

Barcelona, 21 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a identifi-
car i prevenir el ciberassetjament en infants 
i adolescents
Tram. 314-10211/10

Resposta del Govern
Reg. 53049 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10211/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes per a identificar i prevenir el ci-
berassetjament en infants i adolescents

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, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10211/10.

El Departament d’Interior està d’acord en impulsar to-
tes aquelles actuacions que incrementin la protecció 
dels infants a les xarxes socials atesa la seva fragilitat 
i vulnerabilitat davant una eina que cada cop esdevé 
més influent en la seva forma de relacionar-se i comu-
nicar-se.

Actualment la PG-ME disposa de quatre presentaci-
ons per fer difusió:

– Internet Segura per a Nens i Nenes (de 8 a 12 anys).

– Internet Segura per a Joves i Adolescents (de 13 a 
17 anys).

– Internet Segura per a Mares, Pares i Personal Docent.

– Internet Segura. Les Xarxes Socials (en fase de va-
lidació).

Barcelona, 21 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 53429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10223/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani de gas 
a Balsareny (Bages)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu, Montserrat 
Capdevila Tatché, Xavier Sabaté i Ibarz

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

Aquesta tipologia de projecte està sotmesa a autoritza-
ció substantiva de l’administració de l’Estat per la qual 
cosa la declaració d’impacte ambiental la formula l’òr-
gan ambiental d’aquesta administració. El 8 de juny 
de 2012 l’empresa va fer la sol·licitud de pas de per-
mís d’investigació a concessió d’explotació de magat-
zem subterrani d’hidrocarburs al Ministeri i, per tant, 
la concessió d’explotació del magatzem està en fase de 
tramitació a Madrid.
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A més, el projecte està sotmès també a autorització in-
tegrada d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desem-
bre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
que resoldria el Departament de Territori i Sostenibili-
tat. El 28 d’octubre de 2013 com a resposta a la petició 
efectuada per la Direcció General de Qualitat Ambi-
ental, l’administració de l’Estat va informar que fins a 
la data no havia tingut entrada en la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente la documentació ambiental del projecte 
d’emmagatzematge subterrani de gas a Balsareny.

L’Institut Geològic de Catalunya no disposa de cap in-
formació sobre el projecte ni ha estat requerit per rea-
litzar cap estudi o informe al respecte.

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 
2012-2020 (PECAC), aprovat l’octubre de l’any 2012, 
va establir, considerant la valoració de les necessi-
tats d’emmagatzematge de gas natural efectuades pels 
agents implicats i les expectatives de desenvolupament 
realitzades pels mateixos, que era necessari augmen-
tar la capacitat operativa d’emmagatzematge del siste-
ma gasista català, amb l’objectiu de garantir la segure-
tat i el subministrament de gas natural.

Barcelona, 23 de gener de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi per a instal·lar pan-
talles acústiques a la carretera C-32 al pas 
pel Maresme
Tram. 311-01043/10

Anunci
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52396 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenten al Govern la pregunta 
següent, per tal que els sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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 
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: 

– 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les conclusions de l’estudi 
per a instal·lar pantalles acústiques a la car-
retera C-32 al pas pel Maresme
Tram. 311-01044/10

Anunci
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52397 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
Conseller Vila afirmava que l’empresa concessionària 
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 oralment 
en comissió sobre les mesures de correcció 
acústica per a la carretera C-32 al pas pel 
Maresme
Tram. 311-01045/10

Anunci
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52398 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 

Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
Conseller Vila afirmava que l’empresa concessionària 
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 oralment en 
comissió sobre l’emplaçament de les mesu-
res de correcció acústica per a la carretera 
C-32 al pas pel Masnou
Tram. 311-01046/10

Anunci
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52399 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
Conseller Vila afirmava que l’empresa concessionària 
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: 

– 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



4 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 255

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 18

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la supressió de títols de 
transport als serveis d’autobusos en diver-
ses línies del Baix Camp i el Tarragonès
Tram. 311-01048/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52511 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– 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 que tinguin com 
origen, destí o trànsit les poblacions de Cambrils, Sa-
lou, Vila-seca i la Pineda?

– 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?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a suprimir tí-
tols de transport només a Salou, la Pineda i 
Cambrils
Tram. 311-01049/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52512 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quins criteris la supressió dels títols T-10 i T-10/30 
es realitza només a les poblacions turístiques i costa-
neres de Salou, la Pineda, Cambrils, creant un greuge 
amb la resta de poblacions turístiques de la Costa Dau-
rada?

– 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?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes de la supressió 
de títols de transport en la marca turística 
Costa Daurada
Tram. 311-01050/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52513 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu el Govern que mesures com la supressió dels 
títols T-10 i T-10/30 beneficien la marca turística Costa 
Daurada en dificultar la mobilitat en transport públic 
dels turistes durant els mesos d’estiu?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els costos i els beneficis 
de la supressió de títols de transport durant 
l’estiu al Camp de Tarragona
Tram. 311-01051/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52514 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– 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 al Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la mesura adoptada pel Con-
sorci del Transport Públic del Camp de Tar-
ragona amb relació al transport públic de 
Cambrils, Vila-seca, la Pineda i Salou
Tram. 311-01052/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52515 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– A partir de quins arguments permet el Govern que el 
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 
adopti una mesura discriminatòria envers la població 
usuària del transport públic de les localitats de Cam-
brils, Vila-seca, la Pineda, Salou?

– Considera el Govern què aquesta mesura afavoreix 
la integració tarifària al Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els perjudicis per als treba-
lladors del sector turístic de Salou, la Pine-
da, Port Aventura i Cambrils de la supressió 
de títols de transport
Tram. 311-01053/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52516 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Considerant que no hi ha un sistema de rodalies 
ferroviàries eficaç i eficient i que la majoria de despla-
çaments de la ciutadania, de les persones treballado-
res ocupades al sector turístic a Salou, la Pineda, Port 
Aventura, Cambrils es fa mitjançant autobusos urbans 
i interurbans, considera el Govern que la supressió 
dels títols T-10 i T-10/30 els perjudica?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions davant els in-
compliments de les empreses de transport 
públic del Camp de Tarragona
Tram. 311-01054/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52517 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions ha realitzat el Govern davant dels 
reiterats incompliments en horaris, freqüències, infor-
mació a les parades de les empreses que operen les 
línies de Transport Públic del Camp de Tarragona 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 oralment en 
comissió sobre els casos en què el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya no ha comunicat una emer-
gència a la Guàrdia Civil
Tram. 311-01069/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53172 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 23.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respues ta 
oralmente en comisión.

Según informaciones periodísticas, los días 23 de ju-
nio de 2013 en L’Escala y 18 de agosto de 2013 en Ga-
và el sistema de emergencias de la Generalitat, 112, 
recibió dos llamadas de alerta relacionadas con situa-
ciones en las que la Guardia Civil tiene la competencia 
exclusiva. En ambos casos, el sistema de emergencias 
de la Generalitat rechazó derivar la llamada al referi-
do cuerpo.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Tiene el sistema de Emergencias de la Generalitat 
de Cataluña, 112, instrucciones determinadas de no 
derivar llamadas de emergencia recibidas a la Guardia 
Civil?

– En caso afirmativo, ¿en base a qué se han dictado 
dichas instrucciones?

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur 
a terme el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció per a coordinar les administracions pú-
bliques que han de defensar el consumidor 
vulnerable en pobresa energètica
Tram. 311-01070/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53291 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures pensa prendre el Departament 
d’Empresa i Ocupació per articular la coordinació de 
totes les administracions públiques implicades en les 
mesures de defensa del consumidor vulnerable en ma-
tèria de pobresa energètica?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius del Departament 
d’Empresa i Ocupació per a fer la seva prò-
pia exposició de commemoració del Tricen-
tenari 1714-2014
Tram. 311-01071/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53292 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quins motius la Conselleria d’Empresa i Ocupa-
ció farà la seva pròpia exposició de commemoració del 
Tricentenari 1714-2014?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria de política industrial
Tram. 311-01072/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53293 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– Quines mesures pensa prendre la Conselleria d’Em-
presa i Ocupació en matèria de política industrial du-
rant el present any?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria de formació ocupacional i con-
tínua
Tram. 311-01073/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53294 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures pensa prendre la Conselleria d’Em-
presa i Ocupació en matèria de formació ocupacional i 
contínua durant el present any?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria de polítiques d’ocupació i inter-
mediació laboral
Tram. 311-01074/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53295 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures pensa prendre la Conselleria d’Em-
presa i Ocupació en matèria de polítiques d’ocupació i 
intermediació laboral durant el present any?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria d’economia social, cooperatives i 
autoempresa
Tram. 311-01075/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53296 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

 – Quines mesures pensa prendre la Conselleria d’Em-
presa i Ocupació en matèria d’economia social, coope-
ratives i autoempresa durant el present any?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria d’innovació
Tram. 311-01076/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53297 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures pensa prendre la Conselleria d’Em-
presa i Ocupació en matèria d’innovació durant el pre-
sent any?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús del canó de so per part 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01077/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53312 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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 res-
posta oralment davant la Comissió.



4 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 255

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 23

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

– Quina valoració fa el Conseller d’Interior sobre la uti-
lització del canó de so per part dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost de l’adquisició del 
canó de so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01078/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53313 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– Quin ha estat el cost de l’adquisició de l’anomenat 
canó de so per part dels Mossos d’Esquadra? Quantes 
unitats s’han adquirit?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la formació que han re-
but els Mossos d’Esquadra per a utilitzar el 
canó de so
Tram. 311-01079/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53314 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– Quina formació han impartit els agents dels Mossos 
d’Esquadra per la utilització del canó de so?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els resultats de l’avaluació 
de l’ús del canó de so per part dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01080/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53315 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– Quins són els resultats de l’avaluació de la utilització 
del canó de so per part dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 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 els supòsits en què els 
Mossos d’Esquadra han d’utilitzar el canó 
de so
Tram. 311-01081/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53316 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– En quins supòsits s’utilitzarà el canó de so per part 
dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius del tancament de 
la sala de comandament de la regió policial 
Pirineu Occidental
Tram. 311-01087/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53577 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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 decidit el Departament d’Inte rior 
la desaparició de la Sala de Comandament de la Regió 

Policial Pirineu Occidental i el seu trasllat a la Re gió Poli-
cial de Ponent?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les conseqüències del tan-
cament de la sala de comandament de la re-
gió policial Pirineu Occidental
Tram. 311-01088/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53578 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– Quines conseqüències tindrà pel servei policial de la 
Seu d’Urgell i de la Regió Policial Pirineu Occidental 
la desaparició de la Sala de Comandament d’aquesta 
Regió?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el tancament de la sala 
de comandament de la regió policial Pirineu 
Occidental després del concurs de trasllats 
a aquesta destinació
Tram. 311-01089/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53579 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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 què s’ha decidit la desaparició de la Sala Coman-
dament de la Regió Policial Pirineu quan després del 
darrer concurs de trasllats diversos agents i caporals 
que han guanyat la seva plaça en aquesta destinació i 
n’acaben de prendre possessió?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a la regió poli-
cial Pirineu Occidental
Tram. 311-01090/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53580 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– Quants efectius dels Mossos d’Esquadra estaven 
destinats a la Regió Policial Pirineu Occidental el de-
sembre de 2010, quants el desembre de 2013 i quan-
tes places es veuran afectades pel trasllat de la Sala 
de Comandament a Lleida o per altres reassignacions 
d’efectius ja anunciades?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la comunicació del tanca-
ment de la sala de comandament de la regió 
policial Pirineu Occidental a la Junta Local 
de Seguretat de la Seu d’Urgell
Tram. 311-01091/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53581 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– Ha estat informada la Junta Local de Seguretat de la 
Seu d’Urgell de la decisió del Departament d’Interior 
de tancar la Sala de Comandament de la Regió Polici-
al Pirineu Occidental, i ha debatut aquest organisme 
les conseqüències que se’n poden derivar pel servei de 
seguretat a la Seu d’Urgell?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coherència del tancament 
de la sala de comandament de la regió poli-
cial Pirineu Occidental amb relació a l’orga-
nització territorial basada en vegueries
Tram. 311-01092/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53582 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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 el Govern que la decisió de tancar la Sala 
de Comandament de la Regió Policial Pirineu Occi-
dental és coherent amb la decisió del Parlament i del 
mateix Govern d’avançar cap una organització terri-
torial de Catalunya basada en les vegueries i no en les 
actuals províncies?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de sales de co-
mandament dels Mossos d’Esquadra tanca-
des i el motiu d’aquest tancament
Tram. 311-01093/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53584 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– Quantes Sales de Comandament del Cos de Mossos 
d’Esquadra ha decidit tancar el Departament d’Inte-
rior i per quins motius?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el marc de reestructuració 
a què respon el tancament de sales de co-
mandament dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01094/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53585 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– En quin marc de reestructuració organitzativa i de 
reassignació d’efectius s’inscriu el tancament de Sales 
de Comandament del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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



4 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 255

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius del tancament de 
la sala de comandament dels Mossos d’Es-
quadra de Badalona
Tram. 311-01095/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53586 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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 s’ha tancat la sala de Comanda-
ment del Cos de Mossos d’Esquadra de Badalona?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’assignació d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra per regions policials
Tram. 311-01096/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53587 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.01.2014

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: 

– Quina era fins ara l’assignació d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra per regions policials i quina serà un cop 

portada a terme la reassignació d’efectius que està im-
pulsant la Direcció General de la Policia?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

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

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canons de so incorporats al mate-
rial antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11216/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

1. Per quins motius ha incorporat el Departament d’In-
terior canons de so (LRAD) al material antiavalots del 
Cos de Mossos d’Esquadra?

2. Quins efectes sobre les persones pot provocar l’ús 
de canons de so per part dels Mossos d’Esquadra?

3. Quin ha estat el cost de l’adquisició dels canons de so 
(LRAD) de què s’ha dotat al Cos de Mossos d’Esquadra?

4. 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 mate-
rials antiavalots del Parlament?

5. Considera el Govern que les conclusions de la Co-
missió 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
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Comissió Coordinadora del Trans-
port Públic de l’àrea de Girona
Tram. 314-11217/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

Al 2004 es crea la Comissió Coordinadora del trans-
port públic a l’àrea de Girona amb l’objecte d’establir 
els mecanismes per integrar el transport públic del Gi-
ronès, la Selva i el Pla de l’Estany.

El dia 8 de gener Ricard Font anuncia a Tarragona que 
el servei de rodalies de Girona tindrà tarifa integrada 
amb la resta de transport públic de la zona, sense que 
per prendre la decisió s’hagi convocat la Comissió.

1. Quins representants territorials han participat en la 
planificació de la tarifa integrada que ha anunciat el 
govern?

2. Per quin motiu no s’ha convocat mai la Comissió 
coordinadora de transport públic de l’àrea de Girona?

3. Quan té previst el govern convocar-la i consultar la 
Comissió sobre la integració tarifària dels transports 
de l’àrea de Girona?

4. Quin paper se li concedirà a partir d’ara a la Comis-
sió coordinadora de transport públic de Girona en el 
procés de creació d’una tarifa integrada de transport 
públic?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament del CAP Rocafonda-
Palau, de Mataró
Tram. 314-11218/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

1. Quina és la llista d’espera de cadascun dels metges i 
metgesses del CAP de Rocafonda-Palau, a data 20 de 
gener de 2014?

2. A quina raó atribueix el Departament de Salut l’in-
crement de les llistes d’espera a l’esmentat CAP?

3. Quin és l’estalvi assolit per la reducció realitzat des 
de 2010 al CAP de Rocafonda-Palau, desglossat per 
metges i metgesses, personal d’infermeria i mediadors 
i mediadores?

4. El CatSalut o l’ICS van realitzar una anàlisi cost-
benefici de la supressió de les esmentades places?

5. Abans de produir-se la reducció de les places es-
mentades, es va informar a l’Ajuntament de Mataró?, 
es van estudiar les conseqüències d’aquesta reducció 
amb el personal del CAP? I amb les associacions de 
veïns?

6. Quin és el motiu que justifica que els CAP’s de Ma-
taró que depenen de l’ICS no disposin del servei de 
mediació i en canvi els CAP’s que depenen del Con-
sorci Sanitari del Maresme sí que en disposen?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius de la Brigada Mòbil del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11219/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Respecte a la composició de la Brigada Mòbil del 
Cos de Mossos d’Esquadra, quants agents, caporals i 
sergents en formaven part a 1 de gener de 2013 que ja 
no en formen part a 1 de gener de 2014, detallat per 
agents, caporals i sergents?

– Respecte a la composició de la Brigada Mòbil del 
Cos de Mossos d’Esquadra, quin és el nombre de nous 
comandaments que s’han incorporat al llarg de 2013, 
indicant categoria?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el portaveu del Cos de Mossos d’Es-
quadra i sobre l’Oficina del Portaveu de la 
Direcció General de la Policia
Tram. 314-11220/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quines són les funcions del portaveu del Cos de 
Mossos d’Esquadra?

– Quantes rodes de premsa ha ofert el portaveu del 
Cos de Mossos d’Esquadra durant l’any 2013?

– Quantes intervencions del portaveu del Cos de Mos-
sos d’Esquadra ha realitzat en mitjans de comunicació 
durant l’any 2013?

– Quines són les funcions del coordinador de l’Oficina 
del Portaveu de la Direcció General de la Policia?

– Quantes persones conformen el departament de co-
municació i/o l’Oficina del Portaveu del Cos dels Mos-
sos d’Esquadra indicant el perfil professional i les se-
ves funcions?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que feien tas-
ques de vigilància privada al Departament 
d’Interior amb data de l’1 de gener del 2012, 
2013 i 2014
Tram. 314-11221/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quants agents de seguretat privada exercien tasques 
de vigilància pel Departament d’Interior a 1 de gener de 
2012 indicant tipus de servei i de dependència on exer-
cien les seves funcions?

– Quants agents de seguretat privada exercien tasques 
de vigilància pel Departament d’Interior a 1 de gener 
de 2013 indicant tipus de servei i de dependència on 
exercien les seves funcions?

– Quants agents de seguretat privada exercien tasques 
de vigilància pel Departament d’Interior a 1 de gener 
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de 2014 indicant tipus de servei i de dependència on 
exercien les seves funcions?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius del cessament del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 314-11222/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– ¿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 puesto de director?

– ¿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 conti-
nuar 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 ini-
ciados o liderados por el Sr. Izpisúa?

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat mantener 
las inversiones comprometidas con el 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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió del president de la Generali-
tat amb el president de la Llombardia
Tram. 314-11223/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52996 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Se reunió el Muy Honorable President de la Ge-
neralitat, Sr. Artur Mas i Gavarró, con el Sr. Roberto 
Maroni, presidente de Lombardía, a mediados de ene-
ro de 2014?

En caso afirmativo,

– ¿Cuál fue la agenda oficial de dicho encuentro?

– ¿Se anunció públicamente y de manera oficial este 
encuentro? En caso negativo, ¿por qué no?

– ¿Accedió el President de la Generalitat a que se to-
masen fotografías conjuntas con el Sr. Roberto Maro-
ni? En caso negativo, ¿por qué no?

– ¿Se impidió en este encuentro la entrada de los me-
dios de comunicación? De ser así, ¿por qué motivo?

Palacio del Parlamento, 21 de enero de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un centre d’atenció 
primària al Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-11224/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53039 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
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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: 

– En quina fase de realització es troba el projecte de 
construcció del CAP Botafoc a la ciutat del Vendrell 
(Baix Penedès)?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació dels mossos d’esquadra 
de la Unitat de Mitjans Aeris del 2011 ençà
Tram. 314-11225/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quina formació han rebut els agents de la Unitat de 
Mitjans Aeris en el 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla formatiu dels mossos d’esqua-
dra de la Unitat de Mitjans Aeris
Tram. 314-11226/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Els agents de la Unitat de Mitjans Aeris disposen 
d’un pla formatiu?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reconeixement de la titulació d’ope-
rador de grua al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11227/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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 Departament d’Interior reconeix la titulació 
d’operador de grua al Cos dels Mossos d’Esquadra? Si 
la resposta és negativa, per quines raons? I en el Cos 
de Bombers?

Palau del Parlament, 21 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 sol·licituds dels mossos d’esqua-
dra als cursos de formació de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 314-11228/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53043 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Els agents de la Unitat de Mitjans Aeris han sol-
licitat participar en els cursos de formació de GPS, de 
recerca de persones, d’orientació... impartits per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya? Se’ls ha de-
negat la seva participació? Si la resposta és afirmativa, 
per quines raons?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos en què el Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya no ha comunicat una emergència a la 
Guàrdia Civil
Tram. 314-11229/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlamento

Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los ar-
tículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

Según informaciones periodísticas, los días 23 de ju-
nio de 2013 en l’Escala y 18 de agosto de 2013 en Gavà 
el sistema de emergencias de la Generalitat, 112, reci-

bió dos llamadas de alerta relacionadas con situacio-
nes en las que la Guardia Civil tiene la competencia 
exclusiva. En ambos casos, el sistema de emergencias 
de la Generalitat rechazó derivar la llamada al referi-
do cuerpo.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Tiene el sistema de Emergencias de la Generalitat de 
Cataluña, 112, instrucciones determinadas de no de-
rivar llamadas de emergencia recibidas a la Guardia 
Civil?

– En caso afirmativo, ¿en base a qué se han dictado 
dichas instrucciones?

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2014 

Matías Alonso Ruiz
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies fetes per pacients amb 
relació a les derivacions cap a la sanitat pri-
vada d’un metge del Servei Català de la Sa-
lut de la Mútua de Terrassa
Tram. 314-11230/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

Segons informacions aparegudes el passat 22 de gener 
als mitjans de comunicació, una pacient ha denunciat 
al doctor Juan Luis Maestro León, metge del CatSa-
lut amb plaça a la Mútua de Terrassa, per estafa arrel 
d’una operació efectuada a les instal·lacions de la Mú-
tua per compte d’una empresa privada.

Aquesta no és la primera vegada que el doctor León és 
denunciat per un pacient i també per estafa.

1. Ha pres el Departament alguna mesura per aclarir 
l’actuació del doctor León?

2. I si és així, amb quin resultat?
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3. Té constància el Departament de mes casos similars 
que afectin al doctor León o a d’altres facultatius?

4. Quins mecanismes de control estableix el Depar-
tament per evitar que metges que treballen al ma-
teix temps per la sanitat pública i la privada aprofitin 
aquesta situació per recomanar operacions en aquelles 
institucions privades per les que treballen?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de pagament de la indemnit-
zació compensatòria de muntanya als rama-
ders d’alta muntanya del Pallars
Tram. 314-11231/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Una vegada que el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha rebut 
els fons de l’Estat per a fer front a la quantitat deguda, 
quan pensa satisfer als Ramaders d’alta Muntanya de 
les Comarques del Pallars les ajudes ICM (Indemnit-
zació Compensatòria de Muntanya)?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos buits propietat de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya del carrer Salla-
rès i Pla de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11232/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de pisos buits del Bloc dels Mes-
tres situat al carrer Sallarès i Pla, Grup Sant Pau núm. 
26 de Sabadell, propietat de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya En quina situació es troben? Quines mesures 
pensa adoptar l’Agència donades les males condicions 
de salubritat per plaga de coloms en què es troben?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos buits de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya a Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-11233/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

Fascicle segon
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– Quin és nombre de pisos buits de què disposa l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya a Sabadell, a 1 de ge-
ner de 2014?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels ajuts del Pla de bar-
ris a l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11234/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió del Govern pel que fa al paga-
ment dels deutes pendents amb l’Ajuntament de Ter-
rassa pel que fa als ajuts del Pla de barris de La Mau-
rina?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pèrdua de projectes del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona com a 
conseqüència de la marxa del seu director
Tram. 314-11235/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53393 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 

i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Respecte de les informacions aparegudes en diver-
sos mitjans segons les quals el Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona perdrà 18 dels 21 projectes 
com a conseqüència de la marxa del seu director, qui-
na valoració en fa el Govern? Quines mesures pensa 
adoptar al respecte?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris, pendents de pagament des 
de l’inici de l’adjudicació
Tram. 314-11236/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els deutes pendents de pagament per part 
de la Generalitat corresponents als ajuts de la Llei de 
Barris, per a cadascun dels projectes aprovats des de l’in i  -
ci de l’adjudicació d’aquests?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les suspensions de comunicacions orals 
imposades als centres penitenciaris el 2010
Tram. 314-11237/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes suspensions de comunicacions orals han es-
tat imposades durant l’any 2010 als centres peniten-
ciaris catalans?

– Quantes ho han estat per aplicació del supòsit pre-
vist a l’article 44.1.a) i quantes per aplicació del supòsit 
previst a l’article 44.1.b) del Reial Decret 190/1996, 
de 9 de febrer, pel que s’aprova el Reglament Peniten-
ciari?

– Quina ha estat la durada mitjana d’aquestes suspen-
sions de comunicació en l’any 2010?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les suspensions de comunicacions 
orals imposades als centres penitenciaris 
el 2011
Tram. 314-11238/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes suspensions de comunicacions orals han es-
tat imposades durant l’any 2011 als centres peniten-
ciaris catalans?

– Quantes ho han estat per aplicació del supòsit pre-
vist a l’article 44.1.a) i quantes per aplicació del supòsit 
previst a l’article 44.1.b) del Reial Decret 190/1996, 
de 9 de febrer, pel que s’aprova el Reglament Peniten-
ciari?

– Quina ha estat la durada mitjana d’aquestes suspen-
sions de comunicació en l’any 2011?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les suspensions de comunicacions 
orals imposades als centres penitenciaris 
el 2012
Tram. 314-11239/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes suspensions de comunicacions orals han es-
tat imposades durant l’any 2012 als centres penitenci-
aris catalans?

– Quantes ho han estat per aplicació del supòsit pre-
vist a l’article 44.1.a) i quantes per aplicació del supòsit 
previst a l’article 44.1.b) del Reial Decret 190/1996, 
de 9 de febrer, pel que s’aprova el Reglament Peniten-
ciari?

– Quina ha estat la durada mitjana d’aquestes suspen-
sions de comunicació en l’any 2012?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les suspensions de comunicacions 
orals imposades als centres penitenciaris 
el 2013
Tram. 314-11240/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes suspensions de comunicacions orals han es-
tat imposades durant l’any 2013 als centres peniten-
ciaris catalans?

– Quantes ho han estat per aplicació del supòsit pre-
vist a l’article 44.1.a) i quantes per aplicació del supòsit 
previst a l’article 44.1.b) del Reial Decret 190/1996, 
de 9 de febrer, pel que s’aprova el Reglament Peniten-
ciari?

– Quina ha estat la durada mitjana d’aquestes suspen-
sions de comunicació en l’any 2012?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a interns dels 
centres penitenciaris el 2010
Tram. 314-11241/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes sancions s’han imposat a interns dels cen-
tres penitenciaris catalans s’han imposat durant l’any 
2010?

– Quantes ho han estat per aplicació de l’article 233.1 
del Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, pel que 
s’aprova el Reglament Penitenciari?

– Quantes per aplicació de l’article 233.2 del mateix 
Reglament? Quantes per aplicació de l’article 233.3 
del mateix Reglament?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a interns dels 
centres penitenciaris el 2011
Tram. 314-11242/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes sancions s’han imposat a interns dels cen-
tres penitenciaris catalans s’han imposat durant l’any 
2011?

– Quantes ho han estat per aplicació de l’article 233.1 
del Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, pel que 
s’aprova el Reglament Penitenciari?

– Quantes per aplicació de l’article 233.2 del mateix 
Reglament?

– Quantes per aplicació de l’article 233.3 del mateix 
Reglament?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a interns dels 
centres penitenciaris el 2012
Tram. 314-11243/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes sancions s’han imposat a interns dels cen-
tres penitenciaris catalans s’han imposat durant l’any 
2012?

– Quantes ho han estat per aplicació de l’article 233.1 
del Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, pel que 
s’aprova el Reglament Penitenciari?

– Quantes per aplicació de l’article 233.2 del mateix 
Reglament?

– Quantes per aplicació de l’article 233.3 del mateix 
Reglament?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a interns dels 
centres penitenciaris el 2013
Tram. 314-11244/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes sancions s’han imposat a interns dels cen-
tres penitenciaris catalans s’han imposat durant l’any 
2013?

– Quantes ho han estat per aplicació de l’article 233.1 
del Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, pel que 
s’aprova el Reglament Penitenciari?

– Quantes per aplicació de l’article 233.2 del mateix 
Reglament?

– Quantes per aplicació de l’article 233.3 del mateix 
Reglament?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de queixes per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’Administració penitenciària 
el 2010
Tram. 314-11245/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes queixes per escrit davant l’administració 
penitenciària han interposat els interns dels centres pe-
nitenciaris catalans durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’Administració penitenciària 
el 2010
Tram. 314-11246/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes peticions per escrit davant l’administració 
penitenciària han interposat els interns dels centres pe-
nitenciaris catalans durant l’any 2010?

– Quantes d’aquestes han estat resoltes favorable-
ment?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de queixes per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’administració penitenciària 
el 2011
Tram. 314-11247/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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 parla-
mentari: 

– Quantes queixes per escrit davant l’administració 
penitenciària han interposat els interns dels centres pe-
nitenciaris catalans durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’administració penitenciària 
el 2011
Tram. 314-11248/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes peticions per escrit davant l’administració 
penitenciària han interposat els interns dels centres pe-
nitenciaris catalans durant l’any 2011?

– Quantes d’aquestes han estat resoltes favorable-
ment?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de queixes per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’administració penitenciària 
el 2012
Tram. 314-11249/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes queixes per escrit davant l’administració 
penitenciària han interposat els interns dels centres pe-
nitenciaris catalans durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’administració penitenciària 
el 2012
Tram. 314-11250/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes peticions per escrit davant l’administració 
penitenciària han interposat els interns dels centres pe-
nitenciaris catalans durant l’any 2012?

– Quantes d’aquestes han estat resoltes favorable-
ment?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de queixes per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’administració penitenciària 
el 2013
Tram. 314-11251/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes queixes per escrit davant l’administració 
penitenciària han interposat els interns dels centres pe-
nitenciaris catalans durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’administració penitenciària 
el 2013
Tram. 314-11252/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
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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: 

– Quantes peticions per escrit davant l’administració 
penitenciària han interposat els interns dels centres pe-
nitenciaris catalans durant l’any 2013?

– Quantes d’aquestes han estat resoltes favorable-
ment?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la protecció de les dades penitenciàries
Tram. 314-11253/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures aplica i té previst aplicar en el futur 
el Govern amb relació a la protecció de dades de ca-
ràcter personal dels fitxers penitenciaris?

– Quines mesures i precaucions aplica i té previst apli-
car amb relació a la seguretat de les dades penitencià-
ries especialment protegides?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les suspensions de comunicacions 
orals al Centre Penitenciari Lledoners del 
2010 ençà
Tram. 314-11254/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– Quantes suspensions de comunicacions orals han es-
tat imposades durant els anys 2010, 2011, 2012, i 2013 
al centre penitenciari de Lledoners?

– Quantes ho han estat per aplicació del supòsit pre-
vist a l’article 44.1.a) i quantes per aplicació del supòsit 
previst a l’article 44.1.b) del Reial Decret 190/1996, 
de 9 de febrer, pel que s’aprova el Reglament Peniten-
ciari?

– Quina ha estat la durada mitjana d’aquestes suspen-
sions de comunicació en els anys 2010, 2011, 2012 i 
2013?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat que s’apli-
quen en els centres penitenciaris en cas 
d’amenaces entre reclusos
Tram. 314-11255/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures de seguretat personal dels interns 
s’apliquen als centres penitenciaris davant les ame-
naces per a la integritat física o la vida dels interns, 
quan aquestes provenen o poden provenir d’altres in-
terns?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat personal de 
reclusos aplicades el 2013
Tram. 314-11256/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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: 

– S’han hagut d’aplicar mesures de seguretat perso-
nal d’interns als centres penitenciaris catalans du-
rant l’any 2013, per amenaces a la seva vida o inte-
gritat física que provenen o poden provenir d’altres 
interns?

– En quin nombre, de quin tipus, i amb quina distribu-
ció per centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de canvi de mòdul per 
amenaces entre reclusos del 2013
Tram. 314-11257/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quants canvis de mòdul han estat sol·licitats per in-
terns dels centres penitenciaris catalans durant l’any 
2013, per raó d’amenaces contra la seva vida o integri-
tat física provinents d’altres interns?

– Quantes d’aquestes sol·licituds han estat resoltes fa-
vorablement?

– Quines mesures alternatives s’han adoptat en cas de 
denegació?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de canvi de mòdul per 
amenaces entre reclusos del 2014
Tram. 314-11258/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 53263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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 parla-
mentari: 
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– Quants canvis de mòdul han estat sol·licitats per in-
terns dels centres penitenciaris catalans durant el que 
ha transcorregut de l’any 2014, per raó d’amenaces 
contra la seva vida o integritat física provinents d’al-
tres interns?

– Quantes d’aquestes sol·licituds han estat resoltes fa-
vorablement?

– Quines mesures alternatives s’han adoptat en cas de 
denegació?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les felicitacions públiques als agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11259/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quins són els criteris pels quals s’atorga les felici-
tacions públiques als membres del Cos dels Mossos 
d’Esquadra?

– L’atorgament de felicitacions públiques als agents 
dels Mossos d’Esquadra es limiten en el seu nombre 
en cada destí o àrees bàsiques policials? Si existeix 
aquesta limitació, en què consisteix i per quines raons 
s’ha establert? Creuen que aquesta limitació és justa 
ja que pot comportar que per una mateixa actuació un 
agent rebi la felicitació pública i l’altre, no?

– El Departament d’Interior té previst, en el seu cas, 
suprimir la limitació del nombre de felicitacions pú-
bliques que es poden atorgar als membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra en un destí concret?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta de les persones designa-
des com a beneficiàries en cas de defunció 
de mossos d’esquadra
Tram. 314-11260/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Té previst el Departament d’Interior facilitar als agents 
dels Mossos d’Esquadra consultar les persones que 
han designat com a beneficiàries en el cas que mal-
auradament es produeixi la defunció de l’agent? Té 
previst el Departament d’Interior que aquestes dades 
siguin consultables i modificables des del aplicatiu 
ATRI i/o de la intranet en l’apartat de dades perso-
nals de l’agent? Si la resposta és negativa, per quines 
raons?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les agressions a agents dels Mossos 
d’Esquadra embarassades del 2011 ençà
Tram. 314-11261/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 
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– Quantes agressions han patit agents dels Mossos 
d’Esquadra, estant embarassades, quan realitzaven el 
servei de porta i/o d’atenció al ciutadà (OAC) en els 
anys 2011, 2012 i 2013?

– Quan una agent dels Mossos d’Esquadra comunica 
que esta embarassada quan es tarda en adequar el seu 
lloc de treball?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la utilització del canó de so dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-11262/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quina valoració fa el Conseller d’Interior sobre la 
utilització del canó de so per part dels Mossos d’Es-
quadra?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del canó de so dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-11263/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quin ha estat el cost de l’adquisició de l’anomenat 
canó de so per part dels Mossos d’Esquadra? Quantes 
unitats s’han adquirit?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació dels mossos d’esquadra 
per a la utilització del canó de so
Tram. 314-11264/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quina formació han impartit els agents dels Mossos 
d’Esquadra per la utilització del canó de so?

Palau del Parlament, 23 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 l’avaluació de la utilització del canó de 
so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11265/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quin són els resultats de l’avaluació de la utilització 
del canó de so per part dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els supòsits en què s’utilitza el canó 
de so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11266/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– En quins supòsits s’utilitzarà el canó de so per part 
dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de reposició dels unifor-
mes del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11267/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quins són els terminis per a la reposició als agents 
de les diferents peces de la uniformitat del Cos de 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de reposició dels unifor-
mes del Cos de Bombers
Tram. 314-11268/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quins són els terminis per a la reposició als bom-
bers de les diferents peces de la uniformitat del Cos 
de Bombers?

Palau del Parlament, 23 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 el subministrament de material sanitari 
i el tancament de plantes a l’Hospital Clínic
Tram. 314-11270/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la manca de subministrament de material sani-
tària a l’Hospital Clínic durant el mes de desembre de 
2013?

– Com justifica el Govern de la Generalitat que a al-
guns pacients, en concret, de la unitat coronària no 
se’ls pugues subministrar determinats medicaments, 
mantes ni bolquers durant les dates esmentades?

– Com valora el Govern de la Generalitat la gestió d’a-
quests recursos que es fa des de l’Hospital Clínic?

– Quines altres deficiències s’han observat durant 
aquestes dates?

– Quin règim de provisions de medicaments i materi-
als té l’Hospital Clínic, qui és el seu responsable i quin 
el control que realitza del mateix així com de la realit-
zació de comandes extraordinàries quan es requereix?

– Quantes plantes de l’Hospital Clínic es troben tanca-
des habitualment i a quants llits afecta?

– Quantes plantes o llits han hagut de ser oberts i posats 
en funcionament des del mes de desembre per l’incre-
ment d’urgències o de persones que requerien ingrés?

– Quin és el responsable de determina l’obertura de 
plantes o la major disponibilitat de llits i la durada 
d’aquesta decisió?

– Considera el Govern de la Generalitat que la manca 
de subministrament de medicament, d’altres materials 
necessaris als hospitals i tenir llits inoperatius amb ur-
gències col·lapsades ha de marcar la política sanitària 
catalana i especialment, d’un dels Hospitals de refe-
rència de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les al·legacions presentades al Projec-
te de decret sobre el procediment de media-
ció en les relacions de consum
Tram. 314-11271/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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.

Mitjançant edicte de 12 de febrer de 2013 és va sot-
metre a informació pública el projecte de decret so-
bre el procediment de mediació en les relacions de 
consum.

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

– Quantes al·legacions o suggeriments es van presen-
tar, indicar qui les ha presentat i el seu contingut?

– Quines al·legacions es van incorporar al projecte de 
decret?

– Es va notificar a les persones que van presentar les 
al·legacions si s’havien acceptat o no? Si la resposta és 
negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les al·legacions presentades al Projec-
te de decret sobre el procediment de media-
ció en les relacions de consum
Tram. 314-11272/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Mitjançant edicte de 3 de juny de 2013 és va sotme-
tre a informació pública el projecte de decret sobre el 
procediment de mediació en les relacions de consum.

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

– Quantes al·legacions o suggeriments es van presen-
tar, indicar qui les ha presentat i el seu contingut?

– Quines al·legacions es van incorporar al projecte de 
decret?

– Es va notificar a les persones que van presentar les 
al·legacions si s’havien acceptat o no? Si la resposta és 
negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a l’aprovació del 
Decret sobre el procediment de mediació en 
les relacions de consum
Tram. 314-11273/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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 preveu el Govern aprovar el Decret sobre el 
procediment de mediació en les relacions de consum?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del telèfon 012
Tram. 314-11274/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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 parlamentari: 

– Quina empresa gestiona actualment el servei d’aten-
ció telefònica 012 de la Generalitat de Catalunya? 
Quan finalitza el contracte, indicant en el seu cas la 
possibilitat de pròrroga? Quan es va formalitzar? Quin 
ha estat el cost d’aquest servei en l’any 2012 i 2013, 
desglossat per anys? Quin han estat els ingressos d’a-
quests servei en els anys 2012 i 2013, desglossat en el 
seu cas per conceptes i anys?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la història clínica 
compartida i la recepta electrònica
Tram. 314-11275/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53394 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamen-
tari: 

– Percentatge d’implantació de la Història Clínica Compar-
tida i la recepta electrònica, total i per cada regió sanitària.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC



4 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 255

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’usuaris del servei d’urgènci-
es del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-11276/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53395 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució anual dels usuaris atesos 
al servei d’urgències al CUAP Sant Pere de Reus des 
del moment en que es va posar en funcionament com a 
tal, fins al moment actual?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic derivat de la re-
ducció de personal del CUAP Sant Pere, de 
Reus (Baix Camp), durant el juny del 2013
Tram. 314-11277/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53396 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’estalvi econòmic per a l’ICS de la re-
ducció a la meitat dels equips, passant de dos metges 
i dues infermeres a la meitat, del CUAP Sant Pere de 
Reus el mes de Juny del 2013.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost d’un equip d’urgències del CU-
AP Sant Pere, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-11278/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin cost econòmic té un equip d’un metge i una in-
fermera per atendre les urgències al CUAP Sant Pere 
de Reus?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte assistencial derivat de la 
reducció de personal del CUAP Sant Pere, de 
Reus (Baix Camp), durant el juny del 2013
Tram. 314-11279/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53398 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’impacte assistencial per als usuaris i tre-
balladors de l’EAP de la reducció a la meitat dels 
equips del CUAP Sant Pere de Reus del mes de Juny 
del 2013, entenent-se com a tal, l’augment en la llis-
ta i en el temps d’espera per als usuaris, i l’augment 
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del nombre de pacients atesos per els professionals del 
centre?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic estimat en cas de 
tancament del servei d’urgències diürnes 
del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-11280/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53399 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’estalvi econòmic estimat per a l’ICS de 
la possible tancada del servei d’urgències diürnes del 
CUAP Sant Pere de Reus?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte assistencial estimat en cas 
de tancament del servei d’urgències diürnes 
del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-11281/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53400 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’impacte assistencial estimat per als usua-
ris i treballadors l’EAP de la tancada dels serveis d’ur-
gències diürnes del CUAP Sant Pere de Reus, ente-
nent-se com a tal, l’augment en la llista i en el temps 
d’espera, i l’augment del nombre de pacients atesos 
pels professionals del centre?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de personal del CUAP 
Sant Pere, de Reus (Baix Camp), durant el 
juny del 2013
Tram. 314-11282/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53401 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern de la decisió duta a ter-
me el juny de l’any 2013 de la reducció a la meitat dels 
equips del CUAP Sant Pere de Reus?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del servei d’urgències 
diürnes del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-11283/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines previsions té el Govern sobre el manteniment 
del servei d’atenció a les urgències diürnes al CAP de 
Sant Pere de Reus?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de les urgències dels cen-
tres sanitaris des de l’inici de la fase epidè-
mica gripal
Tram. 314-11284/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la situació de les urgències de cada hospi-
tal, CUAP i centres de primària i atenció a domicili 
des inici de la fase epidèmica gripal, especificant temps 
d’espera per ser atès i per a ser ingressat, centre a centre?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els reforços en la fase epidèmica gri-
pal als centres sanitaris del Siscat
Tram. 314-11285/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els reforços de personal, llits, etc. en fa-
se epidèmica gripal a cada sector i cada hospital del 
SISCAT?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost addicional per al Pla in-
tegral d’urgències de Catalunya el 2013
Tram. 314-11286/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és pressupost addicional per PIUC l’any 2013 
comparant amb el 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la vacunació antigripal 
del 2003 ençà
Tram. 314-11287/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha esta l’evolució de la vacunació antigripal a 
Catalunya des del 2003 al 2013, indicant percentatge per 
subgrups, majors o igual de 60 anys, majors o igual a 65 
anys, pacients amb malalties cròniques, professionals di-
ana, etc. i quina és la variabilitat per a sectors sanitaris?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mortalitat per grip i infeccions res-
piratòries del 2003 ençà
Tram. 314-11288/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la mortalitat declarada per grip i al-
tres infeccions respiratòries durant els PIUCs els dar-
rers deu anys (2003-2013), especificant mesos, edats i 
patologies de base?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retirada de la vacuna de la varicel·la
Tram. 314-11289/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Departament de Salut en rela-
ció a la retirada de la vacuna de la varicel·la?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població assignada i la plantilla 
equivalent en les àrees bàsiques de salut de 
Mataró (Maresme) del 2003 ençà
Tram. 314-11290/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat la població assignada i plantilla equi-
valent, per categories, a cada ABS de la ciutat de Ma-
taró els anys 2003-2013?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del conflicte de l’atenció 
primària de salut a Mataró (Maresme)
Tram. 314-11291/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53416 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin són els motius del conflicte de l’Atenció primà-
ria de salut a Mataró, i quina és la mediació i les pro-
postes del Departament de Salut i l’ICS?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures perquè la Mútua de Ter-
rassa afronti el col·lapse del servei d’urgèn-
cies de l’Hospital Universitari
Tram. 314-11292/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el De-
partament de Salut perquè Mutua de Terrassa faci front 
al col·lapse de les urgències de l’Hospital Universitari?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos assistencials per al ser-
vei d’urgències de l’Hospital Universitari Mú-
tua de Terrassa
Tram. 314-11293/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Salut considera ajustats els recur-
sos assistencials destinats a les urgències de l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa per dur a terme una 
atenció suficient i de qualitat?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ateses al ser-
vei d’urgències de l’Hospital Universitari Mú-
tua de Terrassa del 2010 ençà
Tram. 314-11294/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes persones han estat ateses als serveis d’urgèn-
cies de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa durant 
els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, desglossat per mesos?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa del 2010 ençà
Tram. 314-11295/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de la plantilla de l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa durant els anys 2010, 
2011, 2012 i 2013, desglossat per categories professionals?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els reforços de la plantilla del servei 
d’urgències pels plans integrals d’urgències 
a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa 
del 2010 ençà
Tram. 314-11296/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53421 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els reforços a la plantilla d’urgències 
pel PIUC dels anys 2010 a 2013 a l’Hospital Universi-
tari Mútua de Terrassa?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la implantació de la his-
tòria clínica compartida i la recepta electrò-
nica del 2010 ençà
Tram. 314-11297/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53422 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en l’implantació de la 
història clínica compartida i la recepta electrònica, 
total i per regions sanitàries, durant els anys 2010 
a 2013?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients en què va intervenir 
l’ex-director general de Relacions Laborals 
Ramon Bonastre
Tram. 314-11298/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53423 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– En quins expedients, de quines empreses, ha inter-
vingut el senyor Ramon Bonastre durant el temps que 
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ha exercit la responsabilitat de director general de Re-
lacions Laborals?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients en què va intervenir 
l’ex-secretari general d’Ocupació i Relacions 
Laborals Ramon Bonastre
Tram. 314-11299/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53424 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– En quins expedients, de quines empreses, ha inter-
vingut el senyor Ramon Bonastre durant el temps que 
ha exercit la responsabilitat com a secretari general 
d’Ocupació i Relacions Laborals?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses i els advocats que van 
intervenir en expedients tramitats per l’ex-
director general de Relacions Laborals Ra-
mon Bonastre
Tram. 314-11300/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quines empreses (relació de noms) i quins advocats 
han intervingut en els expedients que han passat per 
les mans del senyor Ramon Bonastre quan era director 
general de Relacions Laborals?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses i els advocats que van 
intervenir en expedients tramitats per l’ex-
secretari general d’Ocupació i Relacions La-
borals Ramon Bonastre
Tram. 314-11301/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

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: 

– Quines empreses (relació de noms), i quins advocats 
han intervingut en els expedients que han passat per 
les mans del senyor Ramon Bonastre en exercici del 
càrrec de secretari general d’Ocupació i Relacions La-
borals?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos del Centre de Coordina-
ció Operativa de Catalunya quan s’activa el 
Pla especial d’emergències per contamina-
ció accidental de les aigües marines
Tram. 314-11302/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Juli Fernandez Iruela, diputat, Ferran Pedret i Santos, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 8 de gener embarrancà el pesquer «Nuevo 
Rio Verde» després de xocar amb un illot de les illes 
Formigues. Un cop produït l’accident s’activà el Pla 
Especial d’Emergències per Contaminació Accidental 
de les Aigües Marines per la possible contaminació 
del combustible. En el seu moment la Direcció Gene-
ral de Protecció Civil de la Generalitat descartà cap 
risc de fuita. No obstant això, el 9 de gener es va loca-
litzar una taca de gasoil propera a la zona i s’informà 
per part de Protecció Civil que l’embarcació Salvamar 
Sirius realitzà una dispersió mecànica de les restes.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En el moment d’activar-se el pla CAMCAT quins re-
cursos ha de disposar el CECAT en el territori per fer 
front a la situació?

– Quan s’activa el CAMCAT cal la presència in situ 
dels responsables del pla?

– Quina coordinació existeix entre el CECAT i Salva-
ment Marítim en casos en els quals s’activa el CAMCAT?

– Es té constància d’algun tipus de contaminació a la 
zona de les Illes Formigues com a conseqüència de 
l’enfonsament del pesquer Nuevo Rio Verde?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2014 

Juli Fernandez Iruela Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 

LA CORPORACIÓ CATALANA DE 

MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre la ne-
gociació del conveni col·lectiu
Tram. 313-00014/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin punt es troben les negociacions del nou con-
veni col·lectiu atès que el dia 31 de gener d’enguany 
l’actual conveni exhaureix la seva vigència?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre el 
temps dedicat pel Telenotícies a l’aprovació 
del pressupost de la Generalitat del 2014
Tram. 313-00015/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
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suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins criteris de caràcter professional poden avalar 
que només es dediquessin 44’’ a l’aprovació dels Pres-
supostos de la Generalitat pel 2014 als TN de TV3?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre el 
cost del programa Afers exteriors
Tram. 313-00016/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el cost del programa Afers Exteriors, dirigit 
i presentat per Miquel Calzada? Com es justifica l’in-
compliment dels criteris de neutralitat i independència 
dels mitjans públics, quan el Senyor Calzada exhibeix 
a l’Afganistan una estelada a la màniga de la seva ja-
queta, durant el primer programa de la temporada?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00130/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quina situació es troba la negociació del conveni 
amb els representants dels treballadors de la Corpo-
ració?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació amb els treballadors de 
Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00132/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
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suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– En quina situació es troba la negociació amb els tre-
balladors de TVC i de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació dels convenis col·lectius 
de Televisió de Catalunya i de Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00133/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 53616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– El 31 de gener finalitza el període d’ultraactivitat 
del Conveni Col·lectiu de Catalunya Ràdio, d’acord 
amb la data que es va pactar al juliol passat, dintre 
del Procediment d’Acomiadament Col·lectiu que es 
va negociar i acordar entre els sindicats i la direcció 
de l’empresa. Els darrers mesos s’està efectuant la ne-
gociació pel nou conveni. A data d’avui, en quina fa-
se estan el processos de negociació dels Convenis col-
lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’efecte dels resultats del tancament 
del pressupost del 2013 en la negociació 
dels convenis col·lectius de Televisió de Ca-
talunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00134/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 53617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Ara fa dues setmanes, el Consell de Govern va apro-
var els resultats del tancament provisional del pres-
supost 2013 de la CCMA, on s’indicava que, després 
d’uns importants ajustos en continguts i inversions, 
per un import de 45 milions, però cap ajust dels pre-
vistos en capítol 1, han aconseguit finalitzar l’any amb 
un dèficit d’11 milions d’euros. Quin efecte pot tenir 
aquesta realitat pressupostaria en la negociació que te-
nen oberta pels Convenis col·lectius de Catalunya Rà-
dio i Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el pressupost del 2014
Tram. 322-00135/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 53618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– El Parlament de Catalunya va aprovar dimecres, 22 
de gener, la llei de Pressupostos de la Generalitat per 
al 2014, en la que també incorpora el pressupost de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Quina 
valoració fa de la proposta aprovada i quines són les 
seves previsions respecte al procediment d’execució 
pressupostaria per aquest any?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tancament de les emissions de Ca-
talunya Ràdio i Catalunya Informació al País 
Valencià
Tram. 322-00136/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 53619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Aquest mes, Acció Cultural del País Valencià ha ha-
gut de tancar els repetidors que reemetien pel País Va-
lencià les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya 
Informació, després de l’anunci d’un expedient sancio-
nador per part del Govern de l’Estat. Quina valoració 
fa d’aquest fet, que es suma al tancament ja fa uns me-
sos de les emissions de TV3 al País Valencià, i quines 
actuacions tenen previstes a la CCMA per tal de ga-
rantir el compliment del que preveu la Llei de l’Audio-
visual de Catalunya, aprovada per aquest Parlament al 
2005, i en la que s’estableix, al seu article 26, que els 
mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya 
tenen com a missió «la difusió del servei públic de co-
municació audiovisual de la Generalitat més enllà del 
territori de Catalunya com a mecanisme de projecció 
exterior de la cultura, la llengua i els valors de la soci-
etat catalana».

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00137/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 53620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio del 2013 va 
finalitzar amb un remarcable èxit de participació i de 
recaptació, demostrant una vegada més el valor que el 
poble català dona al concepte «solidaritat». Quina va-
loració fa d’aquesta edició i quines són les previsions 
en les que ara estan ja treballant a la Fundació de La 
Marató?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les previsions de promoció i difusió de 
la cultura
Tram. 322-00138/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 53621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 

l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Una de les funcions essencials dels mitjans de comu-
nicació de la CCMA és la promoció i la difusió de la 
cultura. Quines són les previsions que, en aquest àm-
bit, tenen pels propers mesos als mitjans de la Corpo-
ració?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el cost econòmic dels contractes es-
portius i del patrocini de clubs
Tram. 322-00139/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 53625, 53629 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 173 del Regla-
ment del Parlament, presenta al president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els costos actuals dels contractes espor-
tius (Fórmula 1 i futbol) i quin cost ha tingut l’espon-
sorització esportiva de grans clubs en els darrers 10 
anys?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00140/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 53626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és la situació actual de la negociació del con-
veni col·lectiu?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la liquidació del pressupost del 2013
Tram. 322-00141/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 53627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina valoració fan de la liquidació del pressupost 
2013?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’adjudicació del concurs d’externalit-
zació comercial
Tram. 322-00142/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 53628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– En quina situació es troba actualment l’adjudicació 
del concurs per a l’externalització de Comercial?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la pluralitat dels serveis informatius
Tram. 323-00045/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al Director de 
TVC, senyor Eugeni Sallent la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin criteri manté sobre la pluralitat als serveis in-
formatius?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la utilització en el Telenotícies migdia d’un 
mapa en què Catalunya figura com a estat 
independent
Tram. 323-00046/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 53612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 173 del Reglamento del Parlamento, presenta al Di-
rector de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, 
para que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Por qué razón el pasado 6 de enero de 2014 Televi-
sió de Catalunya, durante la emisión del Telenotícies 
Migdia, utilizó en una pieza de la sección de internaci-
onal un mapa político en el que la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña se muestra como si fuese un Estado 
independiente

Palacio del Parlamento, 28 de enero de 2014

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’exaltació del separatisme a la televisió pú-
blica
Tram. 323-00047/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– La exaltació del separatisme a la televisió pública ca-
talana és un objectiu de la direcció de TVC?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els objectius del nou format del Telenotícies
Tram. 323-00048/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els objectius que persegueix la direcció de 
TVC amb el nou format de Telenotícies?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
programació infantil i juvenil
Tram. 323-00049/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 53622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Catalunya Ràdio ofereix una programació informa-
tiva i d’entreteniment d’una inqüestionable qualitat, 
reconeguda abastament per la societat catalana. No 

obstant, hom podria considerar que el món infantil i 
juvenil, com també passa en d’altres emissores de rà-
dio, té una presència menor i que no es correspon amb 
el nombre de potencials usuaris d’aquest segment po-
blacional. Quina valoració en fa d’aquest fet i quines 
iniciatives considera que s’haurien d’impulsar, si s’es-
cau, per tal de revertir aquesta situació?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el nou format del Telenotícies
Tram. 323-00050/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 53623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de TV3 la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Aquest mes de gener s’ha estrenat el nou format dels 
TN de TV3, coincidint en els 30 primer anys del pri-
mer telenotícies de la nostra televisió nacional. Uns in-
formatius que, com tothom reconeix, són un dels ser-
veis emblemàtics i més reconeguts del servei públic 
de comunicació audiovisual a Catalunya. Quina valo-
ració en fa, tant d’aquestes primeres edicions com del 
projecte de reestructuració del format i el model d’a-
quests telenotícies?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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