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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el dispositiu i l’escorcoll policial del centre social Can 
Vies, de Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 310-00216/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’agricultura
Tram. 310-00217/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a fomentar el transport
Tram. 310-00218/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les fórmules impositives que graven els habitatges 
buits que són propietat d’entitats financeres
Tram. 310-00219/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la malnutrició infantil
Tram. 310-00220/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la negociació dels convenis de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audio visuals
Tram. 310-00221/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les declaracions del ministre d’Agricultura, Alimenta-
ció i Medi Ambient amb relació a la participació en el co-
finançament del Pla de desenvolupament rural 2014-2020
Tram. 310-00222/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’actuació policial al Centre Social Can Vies, de Barce-
lona, el 29 de gener de 2014
Tram. 310-00223/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el nombre de beneficiaris dels programes del Servei 
d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 310-00224/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius i les actuacions de la proposta de pacte 
de lluita contra la pobresa
Tram. 310-00225/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació al Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter
Tram. 310-00226/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres interlocutòries del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya sobre el bilingüisme a les escoles
Tram. 310-00227/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les diverses veus que s’han mani-
festat amb relació als riscos polítics i jurídics que comporta-
ria la independència de Catalunya
Tram. 317-00127/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la reunió d’empresaris i polítics ce-
lebrada a Fonteta (Baix Empordà), a què van assistir mem-
bres del Govern
Tram. 317-00128/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el camí per a reactivar l’economia i 
sortir de la crisi
Tram. 317-00129/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les accions que pensa emprendre 
el Govern en defensa dels drets de les dones a Catalunya en 
el cas que l’Estat aprovi la reforma de la llei de l’avortament
Tram. 317-00130/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la valoració de l’aplicació de la re-
forma laboral aprovada pel Govern de l’Estat el 2012
Tram. 317-00131/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la intervenció del Govern en casos 
de negociacions de convenis col·lectius
Tram. 317-00132/10
Substanciació p. 13
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la interna cio nalització de l’econo-
mia catalana i la cap tació d’inversió estrangera
Tram. 317-00133/10
Substanciació p. 13

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de projectes d’institut escola en què 
està treballant
Tram. 311-00343/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els institut escola prioritaris
Tram. 311-00344/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el model d’instituts escola que estableix la Llei 
d’educació
Tram. 311-00345/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la utilitat dels instituts escola per a garantir una 
educació pública de proximitat basada en la qualitat
Tram. 311-00346/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els instituts escola com a via per a evitar el tanca-
ment d’escoles públiques i la supressió de línies de P3
Tram. 311-00347/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els centres educatius en què s’usa el castellà en 
assignatures no lingüístiques
Tram. 311-00525/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les assignatures no lingüístiques en què s’usa 
el castellà
Tram. 311-00526/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el percentatge de l’horari que representa el temps 
dedicat a impartir assignatures no lingüístiques en castellà
Tram. 311-00527/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’alumnes que reben la docència de 
matèries no lingüístiques en castellà
Tram. 311-00528/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús de símbols de connotació independentista en 
les activitats de les escoles públiques
Tram. 311-00627/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús de símbols no oficials i de connotació indepen-
dentista en les activitats de les escoles públiques
Tram. 311-00628/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a impedir l’ús de símbols indepen-
dentistes als centres educatius públics
Tram. 311-00630/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la contractació d’un assessor en polítiques educa-
tives comparades al Departament d’Ensenyament
Tram. 311-00655/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la renovació dels concerts educatius de les esco-
les que segreguen per sexes
Tram. 311-00890/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el desplegament dels instituts escola
Tram. 311-00891/10
Substanciació p. 15

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a mantenir les línies de P3 de l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), i 
de les escoles concertades d’aquesta població
Tram. 314-10057/10
Rectificació del text presentat p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la detenció d’un ciu-
tadà al carrer de l’Aurora, de Barcelona, el 6 d’octubre de 
2013
Tram. 314-10306/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos que es destinen a la detecció de l’explotació sexual
Tram. 314-10360/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a lluitar contra l’explotació sexual
Tram. 314-10361/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions imposades per oferir serveis sexuals a les carrete-
res el 2012 i el 2013
Tram. 314-10362/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos per a la detecció de l’explotació sexual com a me-
sura d’acompanyament de les sancions imposades a les do-
nes que ofereixen serveis sexuals a les carreteres
Tram. 314-10363/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions per oferir serveis sexuals a les carreteres com a 
mesura per a afavorir la lluita contra l’explotació sexual
Tram. 314-10364/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació que reben el agents que imposen les sancions a 
les dones que ofereixen serveis sexuals a les carreteres
Tram. 314-10365/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de mesures disciplinàries en l’àmbit del Consorci 
d’Educació de Barcelona
Tram. 314-10377/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
escoles que segreguen per sexes
Tram. 314-10382/10
Resposta del Govern p. 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi derivat de les condicions en què es fan les substitu-
cions de professors
Tram. 314-10383/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions als pressupostos de la Comunitat de Treball 
dels Pirineus
Tram. 314-10400/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Comunitat de Treball dels Pirineus
Tram. 314-10401/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’omissió en l’enquesta de seguretat pública del 2013 d’al-
guns aspectes relatius a la seguretat viària presents en al-
tres edicions
Tram. 314-10403/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’omissió d’una pregunta relativa a la percepció subjectiva 
de la feina dels Mossos d’Esquadra en l’enquesta de segu-
retat pública del 2013
Tram. 314-10404/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’omissió d’una pregunta relativa als motius dels ciutadans 
per a no presentar denúncies en l’enquesta de seguretat 
pública
Tram. 314-10405/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de mesures disciplinàries en els centres de l’àm-
bit del Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 314-10406/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida oberta de beques de menjador del Departament 
d’Ensenyament
Tram. 314-10407/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a atorgar les beques de menjador
Tram. 314-10408/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disparitat de criteris per a atorgar beques de menjador dels 
consells comarcals
Tram. 314-10409/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recuperació de l’import destinat a beques de menjador en 
escoles bressol
Tram. 314-10410/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les beques de menjador als consells comar-
cals
Tram. 314-10411/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Aula de Formació d’Adults Lloreda, de Badalona (Barcelo-
nès)
Tram. 314-10412/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detenció d’un ciutadà que es manifestava davant del Centre 
Cultural del Born, a Barcelona, el 8 de novembre de 2013
Tram. 314-10421/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abocament de sòlids de la depuradora del Besòs davant la 
platja de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-10427/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alertes rebudes i els plans d’activació amb relació a l’incendi 
del Baix Empordà de l’11 de novembre de 2013
Tram. 314-10431/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels efectius humans i materials i del pressupost 
dels bombers a les comarques gironines
Tram. 314-10433/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a Alella el 2013
Tram. 314-10447/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius al Maresme el 2013
Tram. 314-10448/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra 
destinats al Maresme del 2010 ençà
Tram. 314-10449/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu pel qual es van produir càrregues dels mossos d’es-
quadra en la protesta laboral dels treballadors de Panrico
Tram. 314-10464/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desproporció de les càrregues dels mossos d’esquadra en 
la protesta laboral dels treballadors de Panrico
Tram. 314-10465/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals hi havia unitats de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra al voltant de la fàbrica de Panrico el 14 
d’octubre de 2013
Tram. 314-10466/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals els agents de la Brigada Mòbil dels Mos-
sos d’Esquadra que van intervenir a la fàbrica de Panrico no 
anaven identificats
Tram. 314-10467/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
relacions i les tasques conjuntes entre el Centre de Segure-
tat de la Informació de Catalunya i els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10504/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis i informes encarregats per a avaluar la possibilitat 
d’obtenir ingressos extraordinaris mitjançant privatitzacions 
o concessions
Tram. 314-10570/10
Resposta del Govern p. 27



18 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 265

SUMARI 4

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
directrius donades pel Departament d’Economia i Conei-
xement a la resta de departaments per a obtenir ingressos 
extraordinaris
Tram. 314-10571/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un llistat de béns alienables i de serveis priva-
titzables per a obtenir ingressos extraordinaris
Tram. 314-10572/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos humans i materials destinats als informes per a 
avaluar la possibilitat d’obtenir ingressos extraordinaris mit-
jançant privatitzacions o concessions
Tram. 314-10573/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a dur a terme les alienacions i les concessions 
o privatitzacions de serveis públics per a obtenir ingressos 
extraordinaris
Tram. 314-10574/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de liquidació de l’actuació amb clau d’obra JNP-
08246 Centre de Preventius de Barcelona
Tram. 314-10713/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han ingressat en centres peniten-
ciaris de Barcelona el 2013
Tram. 314-10932/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació al Projecte de llei del Govern de l’Es-
tat de reforma de la demarcació i planta judicial
Tram. 314-11134/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió dels partits judicials de Cervera i Balaguer i sobre 
l’estat de construcció de l’edifici judicial a Balaguer
Tram. 314-11135/10
Resposta del Govern p. 30

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
Resposta del Govern p. 30

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
Resposta del Govern p. 30

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
Resposta del Govern p. 31

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
Resposta del Govern p. 31

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el dispositiu i l’escorcoll policial del centre social Can 
Vies, de Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 310-00216/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’agricultura
Tram. 310-00217/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a fomentar el transport
Tram. 310-00218/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les fórmules impositives que graven els habitatges 
buits que són propietat d’entitats financeres
Tram. 310-00219/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la malnutrició infantil
Tram. 310-00220/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la negociació dels convenis de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audio visuals
Tram. 310-00221/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les declaracions del ministre d’Agricultura, Alimenta-
ció i Medi Ambient amb relació a la participació en el co-
finançament del Pla de desenvolupament rural 2014-2020
Tram. 310-00222/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’actuació policial al Centre Social Can Vies, de Barce-
lona, el 29 de gener de 2014
Tram. 310-00223/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el nombre de beneficiaris dels programes del Servei 
d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 310-00224/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius i les actuacions de la proposta de pacte 
de lluita contra la pobresa
Tram. 310-00225/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació al Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter
Tram. 310-00226/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres interlocutòries del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya sobre el bilingüisme a les escoles
Tram. 310-00227/10
Anunci p. 34

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00127/10
Anunci p. 35
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00128/10
Anunci p. 35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00129/10
Anunci p. 35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00130/10
Anunci p. 35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00131/10
Anunci p. 36

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00132/10
Anunci p. 36

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00133/10
Anunci p. 36

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la signatura d’un contracte amb Seprotec Multi-
lingual Solutions per a fer les traduccions judicials durant el 
període 2009-2011
Tram. 311-00851/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import de liquidació de l’actuació amb clau d’obra 
JNP-08246 Centre de Preventius de Barcelona
Tram. 311-00999/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reunió del president de la Generalitat amb el 
president de la Llombardia
Tram. 311-01068/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació de l’empresa Sita Ibérica en el con-
curs per a la destrucció de l’arsenal químic de Síria
Tram. 311-01082/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la selecció de l’empresa Sita Ibérica en el concurs 
per a la destrucció de l’arsenal químic de Síria
Tram. 311-01083/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a impedir que l’empresa Sita Ibéri-
ca destrueixi arsenal químic de Síria
Tram. 311-01084/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis relatius a les conseqüències del trans-
port i tractament de l’arsenal químic de Síria
Tram. 311-01085/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució de la mortalitat infantil i perinatal en el 
període 2003-2012
Tram. 311-01106/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució de la mortalitat en el període 2003-2012
Tram. 311-01107/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’increment de la mortalitat el 2011, 
2012 i 2013
Tram. 311-01108/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució del Codi infart en la mortalitat en el 
període 2009-2013
Tram. 311-01109/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució del Codi ictus en la mortalitat en el 
període 2006-2013
Tram. 311-01110/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la mortalitat per infeccions respiratòries en el 
període 2003-2013
Tram. 311-01111/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució dels suïcidis en el període 2003-2013 i la 
valoració que en fa dels factors desencadenants
Tram. 311-01112/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el programa de prevenció del suïcidi que s’aplica 
en alguns centres hospitalaris
Tram. 311-01113/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució dels suïcidis i les temptatives de suïcidi 
en el període 2003-2013
Tram. 311-01114/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el registre unificat de suïcidis
Tram. 311-01115/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari previst per a implantar el codi per a la 
prevenció del suïcidi
Tram. 311-01116/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el repartiment de les armilles antibales als agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01117/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la competència de la Generalitat per a emetre 
autoritzacions inicials de treball per a estrangers extraco-
munitaris
Tram. 311-01118/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el coneixement de les tasques de control de 
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la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) 
amb l’estelada el febrer de 2014
Tram. 311-01119/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el contacte mantingut amb la Delegació del 
Govern sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a 
habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada el 
febrer de 2014
Tram. 311-01120/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la competència per a controlar els habitatges 
amb estelades
Tram. 311-01121/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01122/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el material antiavalots de què es preveu dotar el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01123/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els cursos sobre material antiavalots impartits per 
l’Institut de Seguretat de Catalunya el 2013
Tram. 311-01124/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els cursos sobre material antiavalots que es pre-
veu d’impartir a l’Institut de Seguretat de Catalunya el 2014
Tram. 311-01125/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació al Comitè de Salut Laboral del Cos 
de Mossos d’Esquadra dels riscos dels cursos sobre l’ús de 
material antiavalots
Tram. 311-01126/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els informes relatius a l’ús de material antiavalots
Tram. 311-01127/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la intenció de dotar la Brigada Mòbil del Cos de 
Mossos d’Esquadra de microcàmeres
Tram. 311-01128/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pagament de l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats per la concessió de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 311-01135/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pagament de la indemnització per l’anul·lació de 
la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 311-01136/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la resolució 

que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 311-01137/10
Anunci p. 46

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tiroteig al barri de Can Palmer, de Viladecans (Baix Llobre-
gat), del 23 de gener de 2014
Tram. 314-11359/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-11360/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament a proveïdors el 2013
Tram. 314-11361/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els immobles venuts el 2013 i els actius que preveu vendre 
el 2014
Tram. 314-11362/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva cartera de participacions industrials
Tram. 314-11363/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a Panrico el 2013 i la previsió d’atorgar-li’n 
el 2014
Tram. 314-11364/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’expedients de regulació d’ocupació i de sol-
licituds de concurs de creditors el 2013
Tram. 314-11365/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-11366/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes signats amb empreses internacionals de consul-
toria per a l’assessorament sobre l’acció exterior del 2011 
ençà
Tram. 314-11367/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII, de Tarragona, del 27 de gener de 2013
Tram. 314-11368/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els delictes i les faltes comesos a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11369/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Incasòl a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11370/10
Formulació p. 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català imposa-
des a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11371/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
delictes i les faltes comesos a Palau-solità i Plegamans (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-11372/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
delictes i les faltes comesos a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11373/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11374/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de reforma de l’Institut Montserrat Miró, de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11375/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de millora del barri de la Ribera, de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11376/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de millora del barri de Can Sant Joan, de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11377/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres del Pla de barris a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-11378/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11379/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-11380/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11381/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11382/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb l’Ajuntament de Badia del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11383/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-11384/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-11385/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11386/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11387/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11388/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denegació de permisos de lactància a mares substitutes o 
interines treballadores del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-11389/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació del personal sanitari i de serveis socials amb rela-
ció a la mutilació genital femenina
Tram. 314-11390/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ablació genital femenina
Tram. 314-11391/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a evitar la mutilació genital 
femenina
Tram. 314-11392/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció i la prevenció amb relació a la mutilació genital fe-
menina des de l’assistència primària, en els àmbits de la sa-
lut, el treball social i l’educació
Tram. 314-11393/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació dels Mossos d’Esquadra, del personal 
sanitari i dels serveis socials amb relació a la mutilació ge-
nital femenina
Tram. 314-11394/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nenes que van ésser objecte de mutilació genital 
femenina en el període 2010-2013
Tram. 314-11395/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de professionals per especialitats que treballen 
en els processos per a la prevenció de la mutilació genital 
femenina
Tram. 314-11396/10
Formulació p. 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a garantir l’actuació dels bombers en les emer-
gències
Tram. 314-11397/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a establir el nombre de bombers de guàrdia en 
els diferents parcs de bombers
Tram. 314-11398/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
parcs de bombers que s’han tancat el 2013
Tram. 314-11399/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles dels parcs de bombers del 2010 ençà
Tram. 314-11400/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers de guàrdia a cadascun dels parcs de 
bombers del 2010 ençà
Tram. 314-11401/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a prevenir possibles epidèmies de grip a la 
província de Tarragona
Tram. 314-11402/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
poblacions on hi ha hagut casos de grip el 2014
Tram. 314-11403/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a la invasió de rates gambianes a les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-11404/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes en el consorci Linguamón - Casa de les 
Llengües durant el temps que va estar actiu
Tram. 314-11405/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de les transferències del Govern de l’Estat per al 
consorci Linguamón - Casa de les Llengües
Tram. 314-11406/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de devolució de les transferències del Govern de 
l’Estat per al consorci Linguamón - Casa de les Llengües
Tram. 314-11407/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rehabilitació i ús de l’edifici de Can Ricart, a Barcelona, seu 
de la Casa de les Llengües
Tram. 314-11408/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
liquidació del pressupost del consorci Linguamón - Casa de 
les Llengües
Tram. 314-11409/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió del consorci Linguamón - Casa de les Llengües
Tram. 314-11410/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a facilitar l’entrada de les empreses comer-
cialitzadores de fruita dolça i oleícoles de la Ribera d’Ebre 
al mercat rus
Tram. 314-11411/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a promocionar les empreses comercialitza-
dores de fruita dolça i oleícoles de la Ribera d’Ebre al mercat 
de proximitat
Tram. 314-11412/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
iniciatives per a incrementar la facturació de les empreses 
de fruita dolça de la Ribera d’Ebre com a primer proveïdor 
a Europa
Tram. 314-11413/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a identificar les propostes d’estalvi en la pro-
ducció de l’oli i la col·laboració entre empreses oleícoles de 
la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11414/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació al dispositiu d’inserció laboral per a 
col·lectius amb dificultats especials a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11415/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
identificació d’experiències d’èxit en la diversificació econò-
mica a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11416/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Projecte d’optimització de costos de producció de les em-
preses oleícoles del clúster de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11417/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls de la indústria del sector turístic de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11418/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
generació d’oferta turística amb relació al sender de gran re-
corregut GR-99 al pas per la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11419/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’harmonització i la coordinació de les iniciatives per a crear 
oferta turística al sender de gran recorregut GR-99 al pas pel 
Baix Ebre i el Montsià
Tram. 314-11420/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’harmonització i la coordinació amb el Govern d’Aragó de 
les iniciatives per a crear oferta turística al sender de gran 
recorregut GR-99 al pas pel Baix Aragó - Casp
Tram. 314-11421/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb el Consell Comarcal del Baix Aragó - Casp per a 
harmonitzar i coordinar les iniciatives per a crear oferta turís-
tica al sender de gran recorregut GR-99 al pas per aquesta 
comarca i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11422/10
Formulació p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals no s’han iniciat les actuacions del pro-
grama «Romànic Obert» a les esglésies de Selmella, al Pont 
d’Armentera (Alt Camp), i de Sant Pere de Savellà, a Conesa 
(Conca de Barberà)
Tram. 314-11423/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del nombre de sales de cinema de les Terres de 
l’Ebre i del Camp de Tarragona amb programació en català
Tram. 314-11424/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del nombre de sales de cinema de les Terres de 
l’Ebre i el Camp de Tarragona amb programació infantil en 
català
Tram. 314-11425/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment del compromís adquirit amb el Consell 
Comarcal del Priorat el 19 de juliol de 2012
Tram. 314-11426/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les actuacions del Programa de cellers coopera-
tius a diversos municipis del Camp de Tarragona
Tram. 314-11427/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’enregistrament de la sortida de les persones que vivien a 
Can Vies, a Barcelona, el dia dels fets pels quals es va es-
corcollar l’edifici
Tram. 314-11428/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retenció de sis persones que es trobaven a Can Vies, a Bar-
celona, el 29 de gener de 2014, quan se’n va fer l’escorcoll
Tram. 314-11429/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectes comissats a l’escorcoll de Can Vies, a Barcelona, el 
29 de gener de 2014
Tram. 314-11430/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu del gran desplegament policial per a escorcollar Can 
Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 314-11431/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del cessament de la subdirectora general dels 
Agents Rurals
Tram. 314-11432/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals els agents rurals han deixat de fer 
tasques d’inspecció urbanística fora dels espais naturals 
protegits
Tram. 314-11433/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda de medicaments a empreses majoristes dedicades a 
l’exportació
Tram. 314-11434/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte, les retribucions i les funcions d’un assessor del 
conseller de Salut
Tram. 314-11435/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contractació del director del Servei de Radioteràpia de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, per a 
una plaça de contingent com a radiòleg adscrita al CAP La 
Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-11436/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tipus de càrrec que té l’assessor del conseller de Salut a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-11437/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrec representatiu de l’assessor del conseller de Salut al 
Consell Directiu del Cos Facultatiu, de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-11438/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat del càrrec d’assessor del conseller de Salut 
amb la de treballador de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona
Tram. 314-11439/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla del Centre de la Propietat Forestal
Tram. 314-11440/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi de gais, lesbia-
nes, transsexuals i bisexuals
Tram. 314-11441/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos detectats de lipoatròfia muscular en el 
període 2009-2013
Tram. 314-11442/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mares de lloguer i els fills nascuts a l’estranger de pares 
catalans
Tram. 314-11443/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat quirúrgica dels centres del Siscat
Tram. 314-11444/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mortalitat infantil i perinatal en el període 2003-2012
Tram. 314-11445/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mortalitat en el període 2003-2012
Tram. 314-11446/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’increment de la mortalitat el 2011 i el 2012
Tram. 314-11447/10
Formulació p. 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Codi infart en la mortalitat en el període 2009-
2013
Tram. 314-11448/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Codi ictus en la mortalitat en el període 2006-
2013
Tram. 314-11449/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mortalitat per infeccions respiratòries en el període 2003-
2013
Tram. 314-11450/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels suïcidis en el període 2003-2013
Tram. 314-11451/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa de prevenció del suïcidi
Tram. 314-11452/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels suïcidis i les temptatives de suïcidi en el perí-
ode 2003-2013
Tram. 314-11453/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
registre unificat de suïcidis
Tram. 314-11454/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a implantar el codi per a la prevenció 
del suïcidi
Tram. 314-11455/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels usuaris atesos al servei d’urgències del CAP 
Montornès del Vallès en el període 2010-2012
Tram. 314-11456/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic que ha comportat el tancament del servei 
d’urgències nocturnes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 314-11457/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients atesos pel servei del 061 procedents de 
la zona d’influència del CAP Montornès del Vallès
Tram. 314-11458/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos atesos pel servei d’urgències noctur-
nes de l’Hospital de Granollers
Tram. 314-11459/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
decisió de tancar el servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montornès del Vallès
Tram. 314-11460/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
restabliment del servei d’urgències nocturnes del CAP Mon-
tornès del Vallès
Tram. 314-11461/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
càmeres instal·lades a la seu del Partit Popular a Tarragona
Tram. 314-11462/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
repartiment de les armilles antibales als agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-11463/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els ens locals corresponent al 
2012 i als exercicis anteriors
Tram. 314-11464/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute de la Generalitat amb els ens locals corresponent 
al 2013
Tram. 314-11465/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de retornar en virtut del Conveni per al des-
envolupament del pla extraordinari d’assistència financera 
local
Tram. 314-11466/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagar a les diputacions provincials en 
virtut de l’apartat 6.2.b del Conveni per al desenvolupament 
del pla extraordinari d’assistència financera local
Tram. 314-11467/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de caps de bestiar porcí a les zones declarades no 
vulnerables els anys 2011, 2012 i 2013
Tram. 314-11468/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació del límit màxim de velocitat en algunes vies 
ràpides
Tram. 314-11469/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
competències del Departament d’Em presa i Ocupació per a 
tramitar les autoritzacions inicials de treball per a estrangers 
extracomunitaris
Tram. 314-11470/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment del pagament de l’impost per la concessió de 
la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta a Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 314-11471/10
Formulació p. 83
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el dispositiu i l’escorcoll policial 
del centre social Can Vies, de Barcelona, el 
29 de gener de 2014
Tram. 310-00216/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’agricultura
Tram. 310-00217/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a fomentar el 
transport
Tram. 310-00218/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les fórmules impositives que 
graven els habitatges buits que són propie
tat d’entitats financeres
Tram. 310-00219/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la malnutrició infantil
Tram. 310-00220/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la negociació dels convenis 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals
Tram. 310-00221/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les declaracions del minis
tre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
amb relació a la participació en el cofinan
çament del Pla de desenvolupament rural 
20142020
Tram. 310-00222/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’actuació policial al Centre So
cial Can Vies, de Barcelona, el 29 de gener 
de 2014
Tram. 310-00223/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el nombre de beneficiaris dels 
programes del Servei d’Ocupació de Cata
lunya del 2013
Tram. 310-00224/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius i les actuacions de 
la proposta de pacte de lluita contra la po
bresa
Tram. 310-00225/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions amb relació 
al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter
Tram. 310-00226/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les darreres interlocutòries del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
sobre el bilingüisme a les escoles
Tram. 310-00227/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre les diverses 
veus que s’han manifestat amb relació als 
riscos polítics i jurídics que comportaria la 
independència de Catalunya
Tram. 317-00127/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la reunió 
d’empresaris i polítics celebrada a Fonteta 
(Baix Empordà), a què van assistir membres 
del Govern
Tram. 317-00128/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre el camí per 
a reactivar l’economia i sortir de la crisi
Tram. 317-00129/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre les accions 
que pensa emprendre el Govern en defen
sa dels drets de les dones a Catalunya en el 
cas que l’Estat aprovi la reforma de la llei de 
l’avortament
Tram. 317-00130/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la valoració 
de l’aplicació de la reforma laboral aprovada 
pel Govern de l’Estat el 2012
Tram. 317-00131/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.
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Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la interven
ció del Govern en casos de negociacions de 
convenis col·lectius
Tram. 317-00132/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la interna
cio nalització de l’economia catalana i la cap
tació d’inversió estrangera
Tram. 317-00133/10

Substanciació

Sessió núm. 26, tinguda el 12.02.2014, DSPC-P 47.

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de projectes 
d’institut escola en què està treballant
Tram. 311-00343/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els institut escola prioritaris
Tram. 311-00344/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model d’instituts escola 
que estableix la Llei d’educació
Tram. 311-00345/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la utilitat dels instituts es
cola per a garantir una educació pública de 
proximitat basada en la qualitat
Tram. 311-00346/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els instituts escola com a 
via per a evitar el tancament d’escoles públi
ques i la supressió de línies de P3
Tram. 311-00347/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els centres educatius en què 
s’usa el castellà en assignatures no lingüís
tiques
Tram. 311-00525/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les assignatures no lingüísti
ques en què s’usa el castellà
Tram. 311-00526/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el percentatge de l’horari 
que representa el temps dedicat a impartir 
assignatures no lingüístiques en castellà
Tram. 311-00527/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’alumnes que re
ben la docència de matèries no lingüístiques 
en castellà
Tram. 311-00528/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de símbols de connota
ció independentista en les activitats de les 
escoles públiques
Tram. 311-00627/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de símbols no oficials i 
de connotació independentista en les activi
tats de les escoles públiques
Tram. 311-00628/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a impedir 
l’ús de símbols independentistes als centres 
educatius públics
Tram. 311-00630/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la contractació d’un asses
sor en polítiques educatives comparades al 
Departament d’Ensenyament
Tram. 311-00655/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la renovació dels concerts 
educatius de les escoles que segreguen per 
sexes
Tram. 311-00890/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el desplegament dels insti
tuts escola
Tram. 311-00891/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, tinguda el 06.02.2014, DSPC-C 328.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Rectificació del text presentat
Reg. 54337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10057/10

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

Grup Parlamentari: GP SOC

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

Comunico a la Mesa del Parlament l’esmena de la res-
posta a la iniciativa parlamentària 314-10057/10 tra-
mesa el passat 17 de gener de 2014.

Allà on diu: «[...] l’Escola Els Aigüerols no està cons-
truïda sinó que està ubicada en mòduls prefabricats, i 
que els primers alumnes de l’escola estan cursant pri-
mer de primària [...]»

Ha de dir: «[...] l’Escola Els Aigüerols no està constru-
ïda sinó que està ubicada a l’antic edifici de l’Institut 
Rovira i Virgili, i que els primers alumnes de l’escola 
estan cursant segon de primària [...]»

Barcelona, 31 de gener de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
la detenció d’un ciutadà al carrer de l’Aurora, 
de Barcelona, el 6 d’octubre de 2013
Tram. 314-10306/10

Resposta del Govern
Reg. 54051 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10306/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la detenció d’un 
ciutadà al carrer de l’Aurora, de Barcelona, el 6 d’oc-
tubre de 2013

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 314-10306/10.

El dia 14 de novembre de 2013 vaig comparèixer da-
vant la Comissió d’Interior del Parlament de Catalu-
nya per informar extensament sobre les circumstàn-
cies de la detenció i la mort d’un ciutadà al barri del 
Raval de Barcelona.

La investigació sobre aquests fets la dirigeix el Jutjat 
d’Instrucció número 20 de Barcelona. La Direcció Ge-
neral de la Policia ha obert una investigació reservada 
i ha incoat un expedient disciplinari que instrueix la 
Divisió d’Afers Interns.

Barcelona, 23 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos que es destinen a la de
tecció de l’explotació sexual
Tram. 314-10360/10

Resposta del Govern
Reg. 54052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10360/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos que es destinen a la detecció de l’explota-
ció sexual

Grup Parlamentari: GP SOC
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Proponents: Montserrat Capdevila Tatché; Xavier Sa-
baté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-10360/10, 314-
10361/10, 314-10362/10, 314-10363/10, 314-10364/10 i 
314-10365/10.

La Unitat Central de Tràfic d’Ésser Humans s’encar-
rega de la investigació i del tractament dels delictes 
d’explotació sexual dins l’estructura de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME).

El mes d’octubre de 2010 es va crear el Programa Ope-
ratiu Específic Tràfic d’Éssers Humans (POE TEH) 
amb la finalitat principal de recollir dades objectives 
relatives al fenomen del tràfic d’éssers humans i de co-
nèixer l’evolució d’aquesta activitat i la situació de les 
persones que hi estan implicades.

En relació a les persones implicades en el tràfic d’ésser 
humans que es troben a la via pública, s’hi destinen 
les dotacions de Seguretat Ciutadana i Trànsit ja que 
són els serveis policials encarregats de la recollida de 
dades a la via pública i/o xarxa viària. Pel que fa als 
locals de pública concurrència on s’exerceix la prosti-
tució, les Unitats Regionals de Policia Administrativa 
(URPA), en col·laboració amb les Unitats d’Investiga-
ció (UI), s’encarreguen d’executar els dispositius per 
a identificar les persones que poden estar relaciona-
des amb aquesta activitat i vetllar pel compliment de 
la normativa específica.

Quant a les actuacions per detectar i lluitar contra l’ex-
plotació sexual, a banda de l’aplicació del POE TEH 
esmentat, es porten a terme les següents:

– S’identifiquen les persones que poden estar involu-
crades en el tràfic d’éssers humans a la via pública, en 
base a la Llei 1/1992, de 21 de febrer, sobre la protec-
ció de la seguretat ciutadana.

– S’executen dispositius específics per identificar 
persones implicades en el tràfic d’éssers humans en 
aquells supòsits que, per la seva dificultat, sigui neces-
sària la participació de serveis especialitzats.

– El mes de juny de 2012 la PG-ME va instaurar el 
Dispositiu Voral, sense data de finalització, que té per 
objectiu controlar i sancionar les persones que ocupin, 
de forma temporal, les zones de domini públic de la 
xarxa viària catalana, servitud i afectació per realit-
zar-hi usos i activitats relacionades amb la prestació 
de serveis de naturalesa sexual. Val a dir que cada re-
gió policial planifica quins dies de cada mes activa el 
dispositiu en funció de les característiques del seu ter-
ritori, sens perjudici que els agents actuïn d’ofici en 
cas de detectar algun fet rellevant relacionat amb l’ob-
jectiu esmentat anteriorment.

– Les URPA, en col·laboració amb les UI. En els casos 
que així ho determini el responsable del dispositiu, es 

valora la conveniència de contactar amb el Cos Naci-
onal de Policia per comptar amb la seva col·laboració 
per qüestions relacionades amb la «legislació sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva in-
tegració social».

– S’intensifica la realització de dispositius d’identifica-
ció i de recollida de dades en establiments de pública 
concurrència on s’exerceix la prostitució. Aquests dis-
positius tenen la seva base legal en la Llei 1/1992, de 
21 de febrer, sobre la protecció de la seguretat ciuta-
dana i en la Llei 11/2009 de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives.

En el marc del dispositiu de control en les carreteres, 
les sancions per oferir serveis sexuals afavoreixen que 
aquestes activitats no suposin un risc per a la seguretat 
viària. El nombre d’expedients iniciats per oferir ser-
veis sexuals a les carreteres catalanes durant els anys 
2012 i 2013 són un total de 1.007.

La PG-ME actua d’ofici en l’àmbit de la protecció 
quan es detecta que hi ha indicis d’explotació sexual 
o per les pròpies manifestacions de les persones que 
s’ofereixen. Consten un total de 14 denúncies l’any 
2012 amb relació a la prostitució i al tràfic d’éssers hu-
mans amb finalitat d’explotació sexual i un total de 9 
l’any 2013.

El Departament d’Interior té previst aprofundir en el 
POE TEH com un dels eixos principals que han de 
guiar les seves actuacions.

Finalment, assenyalar que els agents de trànsit reben 
explicacions de quin és l’àmbit de treball que emmar-
ca el POE TEH i es porten a terme reunions periò-
diques i brífings per mantenir el nivell de sensibilitat 
dels agents.

Barcelona, 23 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a lluitar contra l’ex
plotació sexual
Tram. 314-10361/10

Resposta del Govern
Reg. 54052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10360/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades per oferir ser
veis sexuals a les carreteres el 2012 i el 2013
Tram. 314-10362/10

Resposta del Govern
Reg. 54052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10360/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos per a la detecció de l’ex
plotació sexual com a mesura d’acompanya
ment de les sancions imposades a les dones 
que ofereixen serveis sexuals a les carreteres
Tram. 314-10363/10

Resposta del Govern
Reg. 54052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10360/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions per oferir serveis sexuals 
a les carreteres com a mesura per a afavorir 
la lluita contra l’explotació sexual
Tram. 314-10364/10

Resposta del Govern
Reg. 54052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10360/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació que reben el agents que 
imposen les sancions a les dones que ofe
reixen serveis sexuals a les carreteres
Tram. 314-10365/10

Resposta del Govern
Reg. 54052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10360/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10406/10 i 314-10377/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de mesures disciplinàries en els centres de 
l’àmbit del Consorci d’Educació de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries 314-10406/10 i 314-10377/10, i 
s’informa del següent:

El nombre d’expedients disciplinaris incoats des del 
Consorci d’Educació de Barcelona no ha variat gai-
re en els darrers cursos escolars. El curs 2010-2011 es 
van incoar vuit expedients disciplinaris, el curs 2011-
2012 se’n van incoar sis, i el curs 2012-2013 un total 
de nou.

D’acord amb l’establert a l’article 12 del Decret 
155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels cen-
tres educatius públics i del personal directiu professi-
onal docent: «correspon a la direcció la potestat disci-
plinària en relació amb les faltes lleus que es detallen 
a l’article 117 del Text únic de la Llei de funció públi-
ca de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
comeses pel personal que presti serveis al centre, així 
com les que s’hi corresponen d’acord amb la regulació 
laboral.»

L’exercici de la direcció dels centres educatius s’ha 
de fer d’acord amb l’establert a l’article 142 de la Llei 
d’Educació de Catalunya 12/2009, de 10 de juliol.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les escoles que segreguen per sexes
Tram. 314-10382/10

Resposta del Govern
Reg. 54498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10382/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les escoles que segreguen per sexes

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

El Departament d’Ensenyament té identificades 16 es-
coles on l’escolarització dels alumnes és diferenciada. 
D’aquestes 16 escoles, 15 reben una subvenció pública 
a través dels concerts educatius, a l’altra escola, que 
és l’Escolania de Montserrat, atesa la especial esco-
larització d’aquest centre, se li atorga una subvenció 
pública.

D’acord amb l’establert a l’article 205.13 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació: «Els concerts, 
amb la sol·licitud prèvia del titular o la titular del cen-
tre, es renoven sempre que es mantinguin els requisits 
dels concerts i no es donin causes de no-renovació.»

Els criteris aplicats són els establert en la normativa 
vigent en matèria de concerts educatius.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 54499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10383/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estalvi derivat de les condicions en què es fan les 
substitucions de professors

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

D’acord amb la resposta de la iniciativa parlamentà-
ria 314-07866/10, l’estalvi de 15.900.000 euros és una 
estimació que correspon a la reducció del cost pro-
duït per la minoració de la jornada del personal docent 
substitut, que és aproximadament d’un 15%.

No es pot quantificar quina és la reducció del cost 
aproximat, per no haver cobert les substitucions del 
personal docent des del primer dia fins al desè o al 
quinzè dia, atès que la flexibilització dels criteris per 
a les substitucions que aplica el Departament d’Ense-
nyament, implica que en molts casos les incidències es 
substitueixin el primer o el sisè dia lectiu a partir de 
l’inici de la incidència i no al cap de deu dies.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 54060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10400/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les aportacions als pressupostos de la Comunitat 
de Treball dels Pirineus

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Miquel Iceta i Llorens; Àngel Ros i Do-
mingo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites, amb número de tramita-
ció: 314-10400/10 i 314-10401/10, amb la informació 
facilitada per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea.

Barcelona, 3 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus
Tram. 314-10401/10

Resposta del Govern
Reg. 54060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10400/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10403/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’omissió en l’enquesta de seguretat pública del 2013 
d’alguns aspectes relatius a la seguretat viària presents 
en altres edicions

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-10403/10 i 314-10404/10.

El passat 16 d’octubre de 2013 vaig presentar a la Co-
missió d’Interior del Parlament de Catalunya la part de 
l’enquesta de seguretat pública 2013 referida a l’àm-
bit de seguretat ciutadana atès que el mòdul de trànsit, 
que en aquesta edició és més ampli, estava en explota-
ció de dades.

El proper dia 6 de febrer està prevista la presentació 
d’aquells aspectes relatius a la seguretat viària a la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat Viària.

Barcelona, 29 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’omissió d’una pregunta relativa a la 
percepció subjectiva de la feina dels Mos
sos d’Esquadra en l’enquesta de seguretat 
pública del 2013
Tram. 314-10404/10

Resposta del Govern
Reg. 54053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10403/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10405/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’omissió d’una pregunta relativa als motius dels ciu-
tadans per a no presentar denúncies en l’enquesta de 
seguretat pública

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10405/10.

L’Enquesta de seguretat pública de Catalunya edició 
2013 va formular la pregunta sobre els motius per no 
denunciar. Aquesta transparència no es va seleccionar 
dins del recull presentat en seu parlamentària per tal 
d’ajustar aquesta presentació al temps disponible per 
portar-la a terme. No obstant això, atès que la pregunta 
es va formular, s’ha fet l’explotació de dades correspo-
nent. S’adjunta el resultat en annex.

Barcelona, 29 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de mesures disciplinàries 
en els centres de l’àmbit del Consorci d’Edu
cació de Barcelona
Tram. 314-10406/10

Resposta del Govern
Reg. 54500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10377/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10407/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida oberta de beques de menjador del Departa-
ment d’Ensenyament

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2013, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014, tenen una partida oberta per al pagament 
dels ajuts pel servei de menjador escolar.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 54502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10408/10, 314-10409/10, i 314-
10411/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a atorgar les beques de menjador

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

El Departament d’Ensenyament ha sol·licitat als Con-
sells Comarcals la informació relativa al nombre de 
sol·licituds presentades per cadascuna de les convoca-
tòries publicades, en compliment de les competències 
que tenen delegades mitjançant conveni.

Amb la informació que a data d’avui ha revisat el De-
partament d’Ensenyament, s’han presentat per aquest 
curs 2013-2014, un total de 88.958 sol·licituds de be-
ques menjador, de les qual els Consells Comarcals 
n’han atorgat 59.167.

No obstant, des del Departament d’Ensenyament, i 
amb la finalitat que cap família amb risc social es que-
di sense beca menjador, s’ha fet una reassignació ba-
sant-se en indicadors que responen a criteris de ren-
ta com és l’IRSC incrementant en mil euros per cada 
membre de més de la unitat familiar. De manera que 
des del Departament d’Ensenyament s’han atorgat 
7.443 beques més arribant a les 66.610.

Històricament l’import de les beques cobria un 25%, 
un 50%, o un 75% del cost del servei de menjador es-
colar. Enguany, tenint en compte que hi ha casos de 
necessitat severa, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit atorgar, per aquests casos, beques que cobrei-
xen el 100% del cost del servei de menjador escolar, de 
manera que el cost que suposen aquestes beques pel 
Departament d’Ensenyament és el doble de les beques 
que cobreixen el 50%, que són la majoria.

Un cop el Departament d’Ensenyament disposi de la 
informació corresponent de tots els Consells Comar-
cals, i hagi finalitzat el procés de reassignació, es po-
drà facilitar la informació sol·licitada, no obstant, en 
aquests moments no s’han atorgat 22.348 sol·licituds. 
Cal tenir en compte que els motius pels que algunes 
sol·licituds no han estat ateses pels Consells Comarcals 
són diversos.



18 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 265

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 21

També us informo, que per tal d’homogeneïtzar els 
criteris de concessió d’ajuts de menjador, el Departa-
ment d’Ensenyament ha creat un grup de treball for-
mat per representants dels Consells Comarcals, de les 
Entitats Municipalistes i del propi Departament. L’ob-
jectiu és que en les properes convocatòries d’ajuts que 
publiquin els Consells Comarcals s’incorporin aquests 
nous criteris.

El Departament d’Ensenyament i el Departament 
d’Economia i Coneixement, des del gener de 2012, 
van establir un sistema de gestió dels pagaments als 
Consells Comarcals, mensual.

Aquest sistema de gestió dels pagaments ha estat pos-
sible perquè aquesta actuació, en el context actual, és 
prioritària. I permet als Consells Comarcals realitzar 
una millor planificació i gestió dels pagaments a les 
empreses que presten els serveis de transport i menja-
dor escolars, i prioritzar aquests pagaments en funció 
de la seva urgència.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 54502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10408/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10410/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recuperació de l’import destinat a beques de menja-
dor en escoles bressol

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Fins al curs 2010-2011 el Departament d’Ensenyament 
va publicar convocatòries per a la concessió d’ajuts als 
Ajuntaments titulars de llars d’infants, per a l’escola-
rització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobaven 
en situacions socioeconòmiqes desfavorides. Aquests 
ajuts es destinaven a la minoració de les quotes d’esco-
larització d’aquests infants.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les beques de menja
dor als consells comarcals
Tram. 314-10411/10

Resposta del Govern
Reg. 54502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10408/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Aula de Formació d’Adults Lloreda, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-10412/10

Resposta del Govern
Reg. 54504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10412/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’Aula de Formació d’Adults Lloreda, de Badalona 
(Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

El Departament d’Ensenyament valora positivament 
la feina que es realitza a l’Aula de Formació d’Adults 
Lloreda - La Pau de Badalona.

L’Aula de formació d’Adults Lloreda - La Pau està si-
tuada en un edifici municipal, que per les seves con-
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dicions arquitectòniques, no reuneix les condicions 
necessàries per poder transformar-la en un centre de 
formació d’adults.

Els ensenyament que s’imparteixen a l’Aula de Forma-
ció d’Adults Lloreda - La Pau s’escullen en funció de 
la demanda, i de les necessitats detectades en la pobla-
ció adulta de la zona.

El nombre d’alumnes escolaritzats a l’Aula de Forma-
ció d’Adults Lloreda - La Pau és inferior a l’oferta de 
places del centre.

Amb caràcter general, les Aules de Formació d’Adults 
(AFA), i, per tant, l’AFA de Lloreda de Badalona, no 
disposen de cap dotació de personal subaltern de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya. No obs-
tant, com que l’edifici és de titularitat municipal, és 
l’Ajuntament de Badalona l’administració competent 
al respecte.

El nombre d’hores lectives a la setmana són 105, su-
ficients pel nombre de professorat que té assignat el 
centre. Per tant, els 6 professors donen una cobertura 
adequada als 450 alumnes.

Per tal de portar a terme les tasques administratives 
corresponents, l’Administració de la Generalitat ha 
dotat a les AFA amb un suport de personal auxiliar 
administratiu a mitja jornada.

En el cas de l’AFA de Lloreda de Badalona, tot i que 
la dotació pressupostada és de mitja jornada, val a dir 
que la jornada efectiva en el lloc de treball és inferior 
en un 15%, atès que el personal interí, en aplicació del 
Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organitza-
ció i l’optimització del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, ha 
sofert una reducció de la seva jornada laboral.

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Badalona estan fent un estudi de l’edifici on s’ubi-
ca aquesta Aula de Formació d’Adults, i una vegada 
aquest estigui acabat, es podrà prendre la decisió més 
adequada, amb la voluntat que es pugui dur a terme 
la reconversió de l’AFA en un Centre de Formació 
d’Adults (CFA). Si bé, el Departament d’Ensenyament 
garanteix la continuïtat de l’oferta educativa del centre 
en les millors condicions possibles.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detenció d’un ciutadà que es mani
festava davant del Centre Cultural del Born, 
a Barcelona, el 8 de novembre de 2013
Tram. 314-10421/10

Resposta del Govern
Reg. 54405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10421/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la detenció d’un ciutadà que es manifestava davant del 
Centre Cultural del Born, a Barcelona, el 8 de novem-
bre de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10421/10.

El dia 8 de novembre de 2013, mentre es celebrava un 
acte al Centre Cultural del Mercat del Born, un grup 
de persones que hi estaven en contra van accedir a 
l’interior. Els agents de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) els van informar que, 
per motius de seguretat, s’havien de situar a l’exteri-
or, ordre que només va desobeir una persona, que es 
va negar en diverses ocasions, motiu pel qual se li va 
requerir la documentació per ser denunciada per deso-
bediència a un agent de l’autoritat.

Aquesta persona en cap cas va ser detinguda, sinó que 
va ser traslladada a efectes d’identificació, tal i com 
preveu la llei.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abocament de sòlids de la depura
dora del Besòs davant la platja de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-10427/10

Resposta del Govern
Reg. 54497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10427/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abocament de sòlids de la depuradora del Besòs da-
vant la platja de Badalona (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La canonada d’emergència (o emissari curt d’emergèn-
cia) del sistema de sanejament del Besòs només entra 
en servei en episodis de pluja intensa, conduint l’aigua 
excedent mar endins, evitant el possible impacte a la 
línia de costa.

Tanmateix per dimensionar l’abast d’aquests episodis 
i donar respostes a les queixes formulades pels part 
dels pescadors, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
va emetre un informe el 4 de febrer de 2013, en el qual 
es considerava necessari que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) comuniqués regularment tots els 
abocaments d’aigües sense tractament efectuats a tra-
vés de l’emissari curt d’emergència i que avalués els 
cabals d’aigua sense tractar que s’aboquen a mar, amb 
les quantitats de residus antròpics associats.

Sobre aquesta qüestió, l’AMB va respondre amb data 
9 d’abril de 2013 indicant que el sistema Besòs és uni-
tari i això provoca l’existència d’abocaments en temps 
de pluja. L’AMB va indicar com a possibles solucions 
el canvi de les reixes de desbast de la depuradora per 
aconseguir multiplicar per set la freqüència de neteja, 
evitant l’entrada en servei de l’emissari curt en moltes 
ocasions.

L’ACA considera primordial desenvolupar accions de 
conscienciació en origen. En aquest sentit, ha creat un 
grup de treball encarregat d’analitzar les accions in-
formatives i de sensibilització per conscienciar la ciu-
tadania d’uns bons hàbits en la gestió del sanejament 
en baixa amb l’objectiu de reciclar de manera ade-
quada alguns materials que habitualment es llencen a 
través del vàter i que poden provocar l’augment de la 
contaminació a la costa i generar problemes de funcio-
nament en els sistemes de sanejament.

També des de la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims es fan «campanyes» de responsabilitat me-
diambientals en les actuacions que fan els armadors/
pescadors.

La construcció dels espigons submergits davant la cos-
ta de Barcelona formen part del projecte de Mejoras en 
el sistema de consolidación de las playa olímpicas de 
Barcelona promogut per la Direcció General de Cos-
tes. La tramitació ambiental la va efectuar la Direcció 
General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Minis-
teri de Medi Ambient (actual Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient).

Aquest projecte és un supòsit de l’Annex II de la Ley 
6/2001 (avui és Annex II del RDL 1/2008) i per tant el 
Ministeri de Medi Ambient va consultar el 25 d’octu-
bre de 2005 a l’antiga Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat i a l’ACA, les quals, analit-
zada la memòria ambiental del projecte, van informar 
que de l’execució de les obres no es preveien impactes 
significatius sobre el medi natural i domini públic hi-
dràulic.

La Secretaria General per la Prevenció de la Contami-
nació i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambi-
ent, a la vista dels diferents informes (DGPAS, ACA, 
Ajuntament de Barcelona, DG de Pesca i Afers Marí-
tims, Confraria de Pescadors de Barcelona) va resol-
dre en data 31 de gener de 2006 no sotmetre a ava-
luació d’impacte ambiental el projecte i va establir la 
realització d’un programa de vigilància ambiental que 
preveu, entre d’altres, el seguiment de la qualitat de les 
aigües durant la fase d’explotació.

La Subdirecció General d’Avaluació Ambiental no té 
constància de la realització d’aquest seguiment ni dels 
resultats que s’hagin pogut obtenir.

Per últim, considerem que aquests abocaments, que 
només es produeixen en episodi de pluges intenses i 
localitzades, no són denunciables davant la Fiscalia, ja 
que corresponen a descàrregues de sistemes unitaris i 
a cabals d’aigües de pluja, barrejats en un baix percen-
tatge amb aigües residuals procedents dels col·lectors 
unitaris urbans i de la xarxa de sanejament en alta, la 
qual no pot absorbir el primari de la depuradora del 
Besòs (només pot desbastar fins a 15 m3/s).

Aquests cabals són derivats cap a l’emissari curt d’emer-
gència. En aquest sentit, la directiva europea d’aigües 
de bany té en compte aquestes situacions d’episodis de 
contaminació de curta durada motivats per les pluges.

Barcelona, 6 de febrer de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alertes rebudes i els plans d’acti
vació amb relació a l’incendi del Baix Em
pordà de l’11 de novembre de 2013
Tram. 314-10431/10

Resposta del Govern
Reg. 54055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10431/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alertes rebudes i els plans d’activació amb relació 
a l’incendi del Baix Empordà de l’11 de novembre de 
2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega; Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10431/10.

A les 19:33 h de l’11 de novembre de 2013 es va tra-
metre la primera informació de l’incendi forestal a Vi-
lopriu via SMS a tots els municipis del Baix Empordà 
i al Consell Comarcal. S’informà de l’incendi i es va 
demanar que connectessin les emissores RESCAT per 
garantir la coordinació. A les 19:48 h se’ls va informar 
via SMS que l’incendi es desplaçava cap a Colomers 
i que hi havia focus secundaris actius al voltant de la 
GI-631. S’indicà la ubicació del punt de trànsit a Co-
lomers.

A les 20:46 h es va comunicar via SMS als municipis 
del Baix Empordà i al Consell Comarcal de l’activa-
ció de l’alerta del pla INFOCAT i de les mesures de 
confinament a les poblacions de Colomers, Jafre i St. 
Llorenç de les Arenes, així com de l’activació de la 
Unitat Mòbil de Protecció Civil cap a Camallera per 
a funcions de Centre de Comandament Avançat. A les 
20:47 h es va emetre el comunicat d’activació de l’aler-
ta del pla INFOCAT.

Paral·lelament als enviaments massius d’informació es 
va establir contacte individualitzat amb els alcaldes 
de Vilopriu, Colomers, Camallera, Jafre i Foixà (Sant 
Llorenç de les Arenes).

A través de l’equip de premsa de Protecció Civil s’in-
formà, via xarxes socials (twitter@emergenciescat) i 
notes de premsa, de les incidències i de mesures d’au-
toprotecció.

A les 21:49 h es va informar a la població a través de 
l’aplicació de Protecció Civil per a telèfons mòbils 
(Gencat mobi). A les 22:38 h s’actualitzà la informa-

ció. A les 01:11 h s’informà a través de l’aplicació de 
l’anul·lació del transport escolar a les zones afectades.

Durant tot el dia 12 de novembre de 2013 es va mante-
nir l’alerta del pla INFOCAT i els nivells informatius 
als municipis i Consell Comarcal del Baix Empordà, 
així com als ciutadans a través de les eines abans re-
ferides.

A les 10:08h del 13 de novembre de 2013 s’informà via 
SMS als municipis del Baix Empordà i al Consell Co-
marcal del control de l’incendi forestal i de la desacti-
vació del pla INFOCAT.

Per la seva banda, el Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 va atendre un total de 293 truca-
des relacionades amb l’incendi esmentat.

Barcelona, 31 de gener de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels efectius humans i ma
terials i del pressupost dels bombers a les 
comarques gironines
Tram. 314-10433/10

Resposta del Govern
Reg. 54406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10433/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels efectius humans i materials i del pres-
supost dels bombers a les comarques gironines

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega; Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10433/10.

L’evolució dels efectius de bombers a la Regió d’Emer-
gències de Girona entre el anys sol·licitats ha estat de 
415 efectius l’any 2003 a 489 l’any 2013.

Quant a l’evolució dels vehicles, ha estat de 109 l’any 
2003 a 114 l’any 2013.

Barcelona, 3 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a Alella el 
2013
Tram. 314-10447/10

Resposta del Govern
Reg. 54407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10447/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de fets delictius a Alella el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-10447/10, 314-10448/10 i 
314-10449/10.

El nombre de fets delictius que van tenir lloc al muni-
cipi d’Alella i a la comarca el Maresme, a data 31 d’oc-
tubre de 2013, són els següents: 

Mes Nombre fets 
coneguts Alella

Nombre fets 
coneguts Maresme

Gener 33 2.069
Febrer 19 1.813
Març 25 2.188
Abril 23 2.191
Maig 21 2.309
Juny 31 2.414
Juliol 27 2.894
Agost 30 2.743
Setembre 26 2.253
Octubre 25 2.071 

Pel que fa a l’evolució dels efectius de Mossos d’Esqua-
dra destinats a la comarca del Maresme des de l’any 
2010, és la següent: 

Any Nombre d’efectius

2010 465
2011 495
2012 489
2013 501 

Barcelona, 3 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 54407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10447/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10447/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10464/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu pel qual es van produir càrregues dels mos-
sos d’esquadra en la protesta laboral dels treballadors 
de Panrico

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marc Sanglas i Alcantarilla

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-10464/10, 314-10465/10, 
314-10466/10 i 314-10467/10.

El dia 14 d’octubre de 2013, la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) va planificar un 
dispositiu de seguretat amb motiu d’una protesta la-
boral dels treballadors de l’empresa Panrico de Santa 
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Perpètua de Mogoda amb l’objectiu, per una banda, 
de garantir la seguretat de les persones que lliurement 
volguessin exercir els seus drets legítims, tant pel que 
fa al dret a treballar, com pel que fa al dret a la vaga, i, 
per altra banda, de protegir la seguretat del trànsit ro-
dat, tant per l’entrada i sortida de vehicles a l’empresa, 
com per la proximitat a les vies principals.

Malgrat els importants esforços en mediació, la PG-
ME va haver d’intervenir desplaçant a un altre lloc els 
treballadors que exercien el dret de vaga que persisti-
en en l’intent d’impedir el pas a la resta de personal 
que volia accedir a l’empresa. En un moment de ten-
sió, un grup de treballadors va començar a llençar ous 
i fer empentes als agents; en aquell moment, amb la 
finalitat de repel·lir aquestes conductes, els efectius de 
l’ARRO van haver de fer ús de les defenses policials, 
limitant-se a contenir els treballadors, però en cap cas 
es va fer cap càrrega.

La PG-ME fa ús de la força quan és estrictament ne-
cessari, d’acord amb les funcions que li atribueix l’or-
denament jurídic. Amb relació als incidents del dia 18 
d’octubre de 2013, el Departament d’Interior va tenir 
coneixement que efectius del servei d’emergència mè-
dica va assistir dues persones, cap de les quals va ser 
traslladada a l’hospital.

El representants de l’empresa Panrico van requerir la 
presència de la PG-ME, que va participar amb dife-
rents unitats, tant ordinàries com especialitzades. Les 
unitats de la Brigada Mòbil no van participar en els 
fets esdevinguts.

Finalment, el Departament d’Interior no té constàn-
cia que es demanés la identificació dels agents que van 
intervenir, els quals, en tot cas, anaven degudament 
identificats.

Barcelona, 3 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 54408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10464/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals els agents de la 
Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra que 
van intervenir a la fàbrica de Panrico no ana
ven identificats
Tram. 314-10467/10

Resposta del Govern
Reg. 54408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les relacions i les tasques conjuntes 
entre el Centre de Seguretat de la Informa
ció de Catalunya i els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10504/10

Resposta del Govern
Reg. 54409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10504/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les relacions i les tasques conjuntes entre el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i els Mossos 
d’Esquadra

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 314-10504/10.

La informació sol·licitada amb relació als Mossos 
d’Esquadra que hi ha al CESICAT i les tasques con-
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juntes que efectuen pot ser consultada a la transcrip-
ció de la sessió informativa del conseller d’Empresa i 
Ocupació que va tenir lloc el dia 24 de gener de 2014 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de 
Catalunya (número de tramitació 355-00091/10).

Pel que fa a l’avançament de l’edat de jubilació, en da-
ta 26 de juliol de 2013 el Consell de la Policia - Mos-
sos d’Esquadra va acordar la constitució d’una Comis-
sió de treball sobre condicions de treball del personal 
funcionari del cos de Mossos d’Esquadra (CME) entre 
l’Administració i les organitzacions sindicals repre-
sentatives.

La Comissió es va constituir en data 10 d’octubre de 
2013 i, en la sessió de 24 d’octubre, va decidir consti-

tuir la Comissió paritària per a l’estudi de la jubilació 
anticipada del personal funcionari del CME, comissió 
que va iniciar els seus treballs amb la seva constitució 
en data 30 d’octubre de 2013 i que es va tornar a reunir 
en data 13 de novembre.

La finalitat i l’objectiu de la comissió és fer un estudi 
actuarial relatiu a la jubilació anticipada del personal 
funcionari del CME per elevar als òrgans legislatius 
corresponents, atès que la matèria no és una compe-
tència de la Generalitat de Catalunya.

Quant a la relació de vehicles de quatre rodes de què 
disposaven els Mossos d’esquadra a dates 15 de no-
vembre de 2013, 31 de desembre de 2010 i 31 de de-
sembre de 2012 és la següent: 

Servei assignació 2010 2012 2013*

Unitats Centrals 643 694 684
Trànsit 309 249 236
Regió Policial Camp de Tarragona 158 147 138
Regió Policial Central 116 87 80
Regió Policial Girona 195 161 154
Regió Policial Metropolitana Barcelona 297 249 246
Regió Policial Metropolitana Nord 364 278 265
Regió Policial Metropolitana Sud 258 191 189
Regió Policial Pirineu Occidental 77 63 63
Regió Policial Ponent 100 82 80
Regió Policial Terres de l’Ebre 62 53 51

* A 15 de novembre de 2013.

Finalment, el nomenament dels membres del Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya es farà dins del ter-
mini establert per al compliment de l’apartat d) de la 
Moció 65/X.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis i informes encarregats per 
a avaluar la possibilitat d’obtenir ingressos 
extraordinaris mitjançant privatitzacions o 
concessions
Tram. 314-10570/10

Resposta del Govern
Reg. 54124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10570/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis i informes encarregats per a avaluar la pos-

sibilitat d’obtenir ingressos extraordinaris mitjançant 
privatitzacions o concessions

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Maurici Lucena i Betriu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes 
escrites 314-10571/10, 314-10572/10, 314-10573/10 i 
314-10574/10, amb la informació següent:

En el marc del procés de racionalització i simplifica-
ció del sector públic, i atesa la situació financera de la 
Generalitat de Catalunya, que obliga a fer un esforç 
important de reducció del seu dèficit públic i endeuta-
ment, i amb la voluntat d’afectar el menys possible la 
despesa pública, especialment aquella destinada a po-
lítiques socials, el Govern ha creat una Comissió per a 
l’obtenció d’ingressos a través de l’optimització d’ac-
tius de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Comissió interdepartamental té les funcions 
d’estudi, anàlisi i proposta de solucions conduents a 
l’obtenció d’ingressos per mitjà de fórmules de gestió 
i/o generació d’ingressos extraordinaris que optimit-
zin els actius del sector públic de la Generalitat o de 
les entitats en les quals participa
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La Comissió està analitzant diverses alternatives per 
a l’optimització dels actius del sector públic de la Ge-
neralitat. Un cop determinades definitivament les 
oportunitats d’optimització d’actius, aquestes s’im-
plementaran seguint els procediments establerts en la 
normativa vigent.

Quant a la venda dels edificis administratius de la Ge-
neralitat, i pel que fa al cas concret dels edificis admi-
nistratius (oficines) de l’Administració de la Genera-
litat i de les entitats del seu sector públic, la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
està impulsant el «Pla de racionalització i optimitza-
ció d’espais de la Generalitat de Catalunya» aprovat 
per Acord del Govern de 2 de juliol de 2013, el qual 
té un doble objectiu: reduir la despesa immobiliària 
a partir de la racionalització de la cartera d’immobles 
i de l’optimització dels espais de treball i generar in-
gressos extraordinaris amb l’alienació d’immobles de 
propietat. Pel que fa al primer objectiu, el Pla proposa 
tot un seguit d’actuacions, tenint en compte la raciona-
lització de la cartera d’immobles i l’optimització dels 
espais de treball.

Tenint en compte les actuacions derivades de la raci-
onalització de la cartera d’immobles de la Generalitat 
(de lloguer i de propietat) i l’optimització dels espais 
de treball, s’està treballant en la definició de les pro-
peres vendes d’immobles, les quals es desenvoluparan 
mitjançant el procediment establert en la llei de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, tal com ja he manifestat, compareixeré en 
seu parlamentària per donar explicacions d’aquestes 
actuacions a mida que es vagin produint.

Barcelona, 28 de gener de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les directrius donades pel Departa
ment d’Economia i Coneixement a la resta 
de departaments per a obtenir ingressos ex
traordinaris
Tram. 314-10571/10

Resposta del Govern
Reg. 54124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10570/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un llistat de béns aliena
bles i de serveis privatitzables per a obtenir 
ingressos extraordinaris
Tram. 314-10572/10

Resposta del Govern
Reg. 54124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10570/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos humans i materials des
tinats als informes per a avaluar la possibili
tat d’obtenir ingressos extraordinaris mitjan
çant privatitzacions o concessions
Tram. 314-10573/10

Resposta del Govern
Reg. 54124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10570/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a dur a terme les alie
nacions i les concessions o privatitzacions 
de serveis públics per a obtenir ingressos 
extraordinaris
Tram. 314-10574/10

Resposta del Govern
Reg. 54124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10570/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de liquidació de l’actuació 
amb clau d’obra JNP08246 Centre de Pre
ventius de Barcelona
Tram. 314-10713/10

Resposta del Govern
Reg. 54263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10713/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de liquidació de l’actuació amb clau d’obra 
JNP-08246 Centre de Preventius de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
10713/10, amb la informació facilitada pel director de 
Serveis d’aquest Departament.

Barcelona, 3 de febrer de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han in
gressat en centres penitenciaris de Barce
lona el 2013
Tram. 314-10932/10

Resposta del Govern
Reg. 54523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10932/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que han ingressat en centres pe-
nitenciaris de Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-

10932/10, amb l’informe elaborat pel director general 
de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

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

Resposta del Govern
Reg. 54524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11134/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions amb relació al Projecte de llei del Go-
vern de l’Estat de reforma de la demarcació i planta 
judicial

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
11134/10, amb l’informe elaborat per la secretària de 
Relacions amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió dels partits judicials de 
Cervera i Balaguer i sobre l’estat de cons
trucció de l’edifici judicial a Balaguer
Tram. 314-11135/10

Resposta del Govern
Reg. 54525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11135/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió dels partits judicials de Cervera i Bala-
guer i sobre l’estat de construcció de l’edifici judicial 
a Balaguer

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
11135/10, amb l’informe elaborat per la secretària de 
Relacions amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

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

Resposta del Govern
Reg. 54526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11245/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de queixes per escrit que han presentat els 
interns dels centres penitenciaris davant l’Administra-
ció penitenciària el 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites amb els números de tra-
mitació 314-11245/10, 314-11247/10, 314-11249/10 i 
314-11251/10, amb l’informe elaborat pel director ge-
neral de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

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

Resposta del Govern
Reg. 54526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11245/10.
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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

Resposta del Govern
Reg. 54526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11245/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11245/10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el dispositiu i l’escorcoll policial 
del centre social Can Vies, de Barcelona, el 
29 de gener de 2014
Tram. 310-00216/10

Anunci
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 54599 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Sobre el dispositiu policial, l’escorcoll amb desper-
fectes greus i el material sostret, aliè a la investigació, 
produït en el registre del Centre Social Can Vies del 
passat 29 de gener.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’agricultura
Tram. 310-00217/10

Anunci
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54605 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

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 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és l’estat de l’agricultura catalana?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a fomentar el 
transport
Tram. 310-00218/10

Anunci
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54606 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el 
Ple.

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

– Quines mesures pensa adoptar el Govern per fomen-
tar el sector del transport?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les fórmules impositives que 
graven els habitatges buits que són propie
tat d’entitats financeres
Tram. 310-00219/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 54643 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a fór-
mules impositives que gravin habitatges buits propie-
tat d’entitats financeres?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la malnutrició infantil
Tram. 310-00220/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 54644 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
malnutrició infantil?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la negociació dels convenis 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals
Tram. 310-00221/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54646 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
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141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Govern en relació a la nego-
ciació dels convenis de la CCMA: TV3 i Catalunya 
Ràdio?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les declaracions del minis
tre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
amb relació a la participació en el cofinan
çament del Pla de desenvolupament rural 
20142020
Tram. 310-00222/10

Anunci
Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54655 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat en relació a la notícia expressada pel ministre Mi-
guel Arias Cañete de no participar en el 30% del coo-
finançament del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 
2014-2020?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’actuació policial al Centre So
cial Can Vies, de Barcelona, el 29 de gener 
de 2014
Tram. 310-00223/10

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54656 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat en relació a l’actuació policial al barri de Sants, al 
Centre Social Can Vies, el matí del dia 29 de gener de 
2014?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el nombre de beneficiaris dels 
programes del Servei d’Ocupació de Cata
lunya del 2013
Tram. 310-00224/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 54658 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin ha estat el nombre de beneficiaris dels progra-
mes del Servei d’Ocupació de Catalunya durant l’any 
2013?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius i les actuacions de 
la proposta de pacte de lluita contra la po
bresa
Tram. 310-00225/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 54659 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quins objectius i quines accions planteja desenvolu-
par el Govern amb la proposta de pacte de lluita contra 
la pobresa a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions amb relació 
al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter
Tram. 310-00226/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 54660 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin serà el capteniment del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral en relació amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter un cop aprovat el Decret 6/2014?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les darreres interlocutòries del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
sobre el bilingüisme a les escoles
Tram. 310-00227/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54664 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carlos Carrizosa 
Torres, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oral-
ment en el Ple que tindrà lloc els dies 12 i 13 de febrer 
de 2014.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre els darrers cinc autos del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya sobre el bilingüisme a les esco-
les catalanes?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Carina Mejías Sánchez Carlos Carrizosa Torres
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00127/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54274 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00128/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 54600 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del president de la Genera-
litat en relació a la situació política i social actual que 
viu el país?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00129/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54607 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00130/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 54642 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00131/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54645 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00132/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54654 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00133/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 54657 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la signatura d’un contracte 
amb Seprotec Multilingual Solutions per a 
fer les traduccions judicials durant el perío
de 20092011
Tram. 311-00851/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 43294 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 07.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Carmen de Rivera i Pla, diputada, Carmen de Rivera i 
Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 143 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

1. ¿Firmó el Departament de Justícia un contrato con 
la empresa Seprotec Multilingual Solutions para que 
ésta se encargara de los servicios de traducción judi-
cial en Cataluña entre 2009 y 2011?

2. En caso afirmativo, 

– ¿qué procedimiento administrativo se siguió para la 
firma de dicho contrato: abierto, restringido, negocia-
do o de contratación directa?

– ¿cuál ha sido el importe de este contrato?

– ¿cuándo se firmó este contrato?

– ¿cuál fue la duración de dicho contrato?

– ¿en qué partida presupuestaria, Acord de Govern o 
cualquier otro documento oficial se encuentra recogi-
do dicho contrato?

– ¿se presentaron otras empresas a este concurso?

3. ¿Fueron los responsables del Departament de Justí-
cia informados de las presuntas continuas falsedades 
en las que incurrió la empresa de traducción para lo-
grar los concursos?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2013

Carmen de Rivera i Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import de liquidació de 
l’actuació amb clau d’obra JNP08246 Cen
tre de Preventius de Barcelona
Tram. 311-00999/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50717 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 07.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

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 és l’import de la liquidació de l’actuació amb 
clau d’obra JNP-08246 Centre de Preventius de Barce-

lona segons consta en l’annex de l’Acord de Govern de 
data 15 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reunió del president de la 
Generalitat amb el president de la Llombardia
Tram. 311-01068/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52995 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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

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

– ¿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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació de l’empresa 
Sita Ibérica en el concurs per a la destrucció 
de l’arsenal químic de Síria
Tram. 311-01082/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53521 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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: 

– Tenia coneixement el Govern de que l’empresa SITA 
Ibèrica amb seu a Martorell s’havia presentat al con-
curs de l’Organització per a la Prohibició de les Armes 
Químiques (OPAQ) per a destruir l’arsenal químic de 
Síria?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la selecció de l’empresa Sita 
Ibérica en el concurs per a la destrucció de 
l’arsenal químic de Síria
Tram. 311-01083/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53522 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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: 

– Com valora el Govern que l’empresa SITA Ibèri-
ca amb seu a Martorell hagi estat seleccionada per 
l’OPAQ com una de les 14 empreses que opten a des-
truir l’arsenal químic de Síria?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions per a impedir 
que l’empresa Sita Ibérica destrueixi arsenal 
químic de Síria
Tram. 311-01084/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53523 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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 accions preveu impulsar el Govern per tal 
d’impedir que l’empresa SITA Ibèrica amb seu a Mar-
torell destrueixi arsenal químic de Síria, atesa l’oposi-
ció expressada per l’Ajuntament de Martorell?

Palau del Parlament, 23 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 els estudis relatius a les 
conseqüències del transport i tractament de 
l’arsenal químic de Síria
Tram. 311-01085/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53524 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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: 

– Disposa el Govern d’estudis que analitzin les con-
seqüències que en les persones, el medi ambient i el 
territori podrien provocar activitats relacionades amb 
el transport, tractament o dipòsit de material químic 
de Síria?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de la mortalitat in
fantil i perinatal en el període 20032012
Tram. 311-01106/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54528 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina ha estat l’evolució de la mortalitat infantil/pe-
rinatal des del 2003 fins el 2012 i quina valoració fa el 

Departament de Salut del canvi de tendència a l’alça a 
partir del 2011?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de la mortalitat en el 
període 20032012
Tram. 311-01107/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54529 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina ha estat l’evolució de la mortalitat a Catalunya 
en el període 2003-2012 i quina valoració de causes fa 
el Departament de Salut?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de l’increment de 
la mortalitat el 2011, 2012 i 2013
Tram. 311-01108/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54530 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins són els motius de l’increment de mortalitat a 
Catalunya el 2011 i 2012 i quines són les preliminars 
del 2013, en relació a les causes més freqüents?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució del Codi infart en la 
mortalitat en el període 20092013
Tram. 311-01109/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54531 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina ha estat l’evolució del Codi Infart en la morta-
litat a Catalunya el període 2009-2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució del Codi ictus en la 
mortalitat en el període 20062013
Tram. 311-01110/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54532 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina ha estat l’evolució del Codi Ictus i la seva re-
lació a la mortalitat a Catalunya en el període 2006-
2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la mortalitat per infeccions 
respiratòries en el període 20032013
Tram. 311-01111/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54533 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina ha estat l’evolució de la mortalitat per infec-
cions respiratòries a Catalunya el període 2003-2013, 
analitzant per edat, virulència grip i vacunació anti-
gripal?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució dels suïcidis en el 
període 20032013 i la valoració que en fa 
dels factors desencadenants
Tram. 311-01112/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54534 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució del suïcidis a Catalunya des 
del 2003 fins 2013 i quina valoració de factors desen-
cadenants fa el Departament de Salut?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el programa de preven
ció del suïcidi que s’aplica en alguns centres 
hospitalaris
Tram. 311-01113/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54535 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina avaluació fa el Departament de Salut del pro-
grama de prevenció del suïcidi des del seu inici a la 
Dreta Eixample-Hospital de Sant Pau i Sabadell-Hospi-
tal de Parc Taulí, comparant amb la resta de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució dels suïcidis i les 
temptatives de suïcidi en el període 2003
2013
Tram. 311-01114/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54536 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 

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

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

– Quina és l’evolució de les temptatives de suïcidi i suï-
cidis consumats els darrers deu anys, 2003-2013, des-
glossat per regions sanitàries i sexe?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el registre unificat de suïcidis
Tram. 311-01115/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54537 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quan disposarem del registre unificat de temptatives 
de suïcidi i suïcidis consumats a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari previst per a im
plantar el codi per a la prevenció del suïcidi
Tram. 311-01116/10

Anunci
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54538 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
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Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el calendari per implantar el codi prevenció 
del Suïcidi i la generalització del programa?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el repartiment de les armi
lles antibales als agents dels Mossos d’Es
quadra
Tram. 311-01117/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54590 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

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: 

– És certa la informació publicada pel diari La Van-
guardia, el passat 4 de febrer, en el sentit que el De-
partament donarà preferència en el repartiment de 
les armilles antibales adquirides pel Departament 
als agents que van contestar l’enquesta sobre si te-
nien interès d’adquirir l’armilla pagant un 30% del 
seu cost?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la competència de la Gene
ralitat per a emetre autoritzacions inicials de 
treball per a estrangers extracomunitaris
Tram. 311-01118/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54608 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 11.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– ¿Cuál es la valoración general de la competencia asu-
mida por la Generalitat de la emisión de autorizacio-
nes iniciales de trabajo para personas extranjeras ex-
tracomunitarias que se aplica en Cataluña?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement de les tas
ques de control de la Guàrdia Civil a habi
tatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb 
l’estelada el febrer de 2014
Tram. 311-01119/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54621 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Ha tingut coneixement el Govern de les informaci-
ons que atribueixen a la Guàrdia Civil tasques de con-
trol sobre cases on onejava la bandera estelada a Sant 
Celoni el mes de febrer de 2014 i ha iniciat algun tipus 
d’investigació en relació a aquests fets?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el contacte mantingut amb 
la Delegació del Govern sobre les tasques 
de control de la Guàrdia Civil a habitatges 
de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estela
da el febrer de 2014
Tram. 311-01120/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54622 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

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 mantingut el Govern algun contacte amb la De-
legació del Govern de l’Estat a Catalunya en relació a 
possibles tasques de control de la Guàrdia Civil sobre 
cases on onejava la bandera estelada a Sant Celoni el 
mes de febrer de 2014?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la competència per a contro
lar els habitatges amb estelades
Tram. 311-01121/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54623 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

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 el control de cases on oneja 
la bandera estelada entra dins les competències d’al-
gun cos policial, i en concret, dels Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el material antiavalots de 
què disposa el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01122/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54624 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– De quins materials antiavalots disposa en l’actualitat 
el Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el material antiavalots de què 
es preveu dotar el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01123/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54625 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

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: 

– De quins materials antiavalots esta previst dotar al 
cos de Mossos d’Esquadra durant l’any 2014?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els cursos sobre material 
antiavalots impartits per l’Institut de Segure
tat de Catalunya el 2013
Tram. 311-01124/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54626 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

Quins cursos ha realitzat l’Institut de Seguretat de Ca-
talunya sobre ús de materials antiavalots durant l’any 
2013, especificant el tipus de curs, el número d’agents 
que hi ha assistit i el cost dels mateixos?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els cursos sobre material 
antiavalots que es preveu d’impartir a l’Insti
tut de Seguretat de Catalunya el 2014
Tram. 311-01125/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54627 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins cursos sobre ús de materials antiavalots té 
previst realitzar l’any 2014 l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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



18 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 265

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació al Comitè de 
Salut Laboral del Cos de Mossos d’Esqua
dra dels riscos dels cursos sobre l’ús de ma
terial antiavalots
Tram. 311-01126/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54628 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

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 informat el Comitè de Salut Laboral del Cos 
de Mossos d’esquadra dels cursos realitzats sobre ús 
de materials antiavalots i de possibles conseqüències 
per a la salut dels agents?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els informes relatius a l’ús de 
material antiavalots
Tram. 311-01127/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54629 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins informes ha elaborat el Departament d’Inte-
rior sobre l’ús de materials antiavalots durant l’any 
2013 i el que portem de 2014?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la intenció de dotar la Briga
da Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra de 
microcàmeres
Tram. 311-01128/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54630 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.02.2014

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: 

– Té previst el Govern dotar als agents de la BRIMO 
de microcàmeres, i en cas de resposta afirmativa, quin 
serà el seu cost?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

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

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pagament de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes ju
rídics documentats per la concessió de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 311-01135/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54931 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Ha procedido la empresa concesionaria de la ges-
tión de Aguas Ter-Llobregat a pagar el 4% de la conce-
sión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentales, y que contempla ex-
presamente el propio pliegue de cláusulas administra-
tivas de la concesión, y que supone unos 40 millones 
de euros?

– En caso negativo, ¿cuándo piensa pagar la empresa 
adjudicataria del servicio este impuesto?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2014

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pagament de la indemnit
zació per l’anul·lació de la concessió de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 311-01136/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54932 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-

guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Cuál es el importe que el Gobierno de la Generalitat 
tendrá que pagar a Acciona, SA, por la anulación de la 
adjudicación de la gestión de Aguas Ter-Llobregat a 
la empresa AgBar?

–¿Cómo y cuándo piensa el Gobierno de la Generalitat 
pagar la indemnización millonaria a Acciona, SA, por 
la anulación de la adjudicación de la gestión de Aguas 
Ter-Llobregat?

–¿Ha firmado el Govern de la Generalitat algún acuer-
do para pagar esta indemnización a Acciona, SA, en 
conceptos tales que lucro cesante, costes financieros o 
inversiones realizadas?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2014

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sol·licitud d’Agbar d’execu
ció de la resolució que anul·la la concessió 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 311-01137/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54933 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Qué valoración hace el Consejero de Territorio y 
Sostenibilidad, Honorable Sr. Santi Vila, de la situa-
ción derivada de la petición por parte de Aguas de Bar-
celona (AgBar) de ejecutar la resolución que invalidó 
la adjudicación de la empresa Aigües Ter-Llobregat en 
un plazo de diez días hábiles, y por la cual se recla-
ma la revocación del contrato con la empresa Acciona, 
SA, y la adjudicación a AgBar de la gestión de esta 
compañía pública?
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– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Gene-
ralitat ante esta petición por parte de AgBar?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2014

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tiroteig al barri de Can Palmer, de 
Viladecans (Baix Llobregat), del 23 de gener 
de 2014
Tram. 314-11359/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Sergio García Pérez, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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.

Atès la baralla que es va produir el passat 23 de gener 
de 2014 en el barri de Can Palmer de Viladecans on es 
van disparar diverses armes i es van trobar casquets 
de bala en una façana de l’avinguda Mil·lenari i en la 
via pública,

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

– Quants casquets de bales es van trobar, a quin tipus 
d’armes corresponen?

– Es van emprar armes de repetició semiautomàtiques 
i/o automàtiques?

– S’han efectuat detencions?

– Quines mesures preventives ha adoptat el Departa-
ment d’Interior per evitar que es tornin a repetir fets 
com aquests?

– En quantes intervencions del Cos de Mossos d’Es-
quadra en 2012 i 2013, desglossat per anys, s’ha cons-
tatat la utilització d’armes de repetició semiautomàti-
ques i automàtiques? I en quants casos s’han confiscat 
aquest dos tipus d’armes?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de protecció oficial de 
la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-11360/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 habitatges de protecció oficial de la Genera-
litat es troben buits a la ciutat de Barcelona a data de 
la resposta d’aquesta pregunta? Quin és el detall de les 
promocions d’habitatges de protecció oficial que tenen 
habitatges buits a data de la resposta d’aquesta pregun-
ta (especificant l’adreça i la promoció a la que perta-
nyen cadascun dels habitatges, l’operador que els ha 
promogut, la tipologia dels habitatges i la data d’inici i 
de finalització de la construcció de cadascun d’aquests 
habitatges)? Des de quina data es troben buits cadas-
cun dels habitatges i per quins motius?

– Quants habitatges de protecció oficial de la Ge-
neralitat es troben buits a la ciutat de Barcelona a 
31/12/2013? Quin és el detall de les promocions 
d’habitatges de protecció oficial que tenen habitat-
ges buits a 31/12/2013 (especificant l’adreça i la pro-
moció a la que pertanyen cadascun dels habitatges, 
l’operador que els ha promogut, la tipologia dels ha-
bitatges i la data d’inici i de finalització de la cons-
trucció de cadascun d’aquests habitatges)? Des de 
quina data es troben buits cadascun dels habitatges 
i per quins motius?

– Quants habitatges de protecció oficial de la Ge-
neralitat es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 
31/12/2012? Quin és el detall de les promocions d’ha-
bitatges de protecció oficial que tenien habitatges 
buits a 31/12/2012 (especificant l’adreça i la promo-
ció a la que pertanyen cadascun dels habitatges, l’ope-
rador que els ha promogut, la tipologia dels habitat-
ges i la data d’inici i de finalització de la construcció 
de cadascun d’aquests habitatges)? Des de quina data 
es trobaven buits cadascun dels habitatges i per quins 
motius?

– Quants habitatges de protecció oficial de la Ge-
neralitat es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 
31/12/2011? Quin és el detall de les promocions d’ha-
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bitatges de protecció oficial que tenien habitatges buits 
a 31/12/2011 (especificant l’adreça i la promoció a la 
que pertanyen cadascun dels habitatges, l’operador 
que els ha promogut, la tipologia dels habitatges i la 
data d’inici i de finalització de la construcció de cadas-
cun d’aquests habitatges)? Des de quina data es troba-
ven buits cadascun dels habitatges i per quins motius?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament a proveïdors el 2013
Tram. 314-11361/10

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la mitjana de dies en realitzar el paga-
ment a proveïdors per part del Govern de la Generali-
tat de Catalunya durant l’any 2013?

– Quina ha estat la mitjana de dies en realitzar el pa-
gament a proveïdors per part Departament d’Empresa 
i Coneixement durant l’any 2013?

– Quin import de factures de proveïdors la Generalitat 
de Catalunya ha pagat en un període de com a màxim 
30 dies durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles venuts el 2013 i els ac
tius que preveu vendre el 2014
Tram. 314-11362/10

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins immobles s’han venut per part de la Generali-
tat de Catalunya durant l’any 2013?

– Quins actius de la Generalitat de Catalunya estan a 
la venta en aquests moments o es tenen previst vendre 
durant l’any 2014?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva cartera de participacions in
dustrials
Tram. 314-11363/10

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la cartera de participacions industrials que 
a dia d’avui disposa la Generalitat de Catalunya? So-
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bre quines empreses i en quin percentatge tenen acci-
ons o participacions la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a Panrico el 2013 i la 
previsió d’atorgarli’n el 2014
Tram. 314-11364/10

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– S’ha atorgat des de la Generalitat de Catalunya al-
guna tipus d’ajuda en forma de subvenció o d’una altra 
naturalesa a l’empresa Panrico durant l’any 2013?

– Quines transaccions s’han produït entre la Generali-
tat de Catalunya i l’empresa Panrico durant l’any 2013?

– Té previst la Generalitat de Catalunya portar a terme 
algun tipus d’ajuda en forma de subvenció o d’una al-
tra naturalesa o transacció amb l’empresa Panrico du-
rant l’any 2014?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació i de sol·licituds de concurs de 
creditors el 2013
Tram. 314-11365/10

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants Expedients de Regulació d’Ocupació s’han 
produït a Catalunya durant l’any 2013?

– Quantes sol·licituds de concurs de creditors s’han 
produït durant l’any 2013 a Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats formatives del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-11366/10

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines activitats formatives s’han desenvolupat du-
rant l’any 2013?
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– Quines activitats formatives té previst desenvolupar 
el SOC durant l’any 2014?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes signats amb empreses 
internacionals de consultoria per a l’assesso
rament sobre l’acció exterior del 2011 ençà
Tram. 314-11367/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, 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.

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

– ¿Cuántos contratos ha firmado el Govern de la Ge-
neralitat con empresas internacionales de consultoría 
o con lobbys desde enero de 2011, para que estas em-
presas asesoren toda la acción exterior de Cataluña?

– ¿Con qué empresas ha firmado el Govern de la Ge-
neralitat cada uno de estos contratos?

– ¿Cuál ha sido el coste de cada uno de estos contra-
tos?

– ¿Cuál ha sido el objetivo o propósito de cada uno de 
estos contratos?

– ¿Cuál es la duración de cada uno de estos contratos?

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2014 

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el col·lapse del servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarra
gona, del 27 de gener de 2013
Tram. 314-11368/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

El passat dia 27 de gener, segons denuncien fons sindi-
cals es va produir un col·lapse del servei d’urgències de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona que va significar 
esperes de 9 hores per als pacients.

1. Es coneixedor el Departament d’aquesta situació?

2. A quines causes atribueix el Departament les espe-
res de 9 hores al servei d’urgències?

3. Quants llits de l’hospital estaven tancats mentre els 
pacients esperaven 9 hores per ser atesos?

4. Quines mesures ha pres el Departament per evitar 
que es tornin a produir esperes de 9 hores al servei 
d’urgències?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delictes i les faltes comesos a Mont
cada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11369/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de delictes i faltes comesos a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)? Desglossat 
per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Mont
cada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11370/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– –Quin és el nombre de locals de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya i l’Incasòl a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions per no 
retolar en català imposades a Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11371/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de requeriments i sancions per no 
retolar en català imposades a Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental)? Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delictes i les faltes comesos a Pa
lausolità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-11372/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de delictes i faltes comesos a Pa-
lau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)? Desglossat 
per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delictes i les faltes comesos a Cer
danyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11373/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de delictes i faltes comesos a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental)? Desglossat per 
anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, 
a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11374/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió sobre la inversió i el calenda-
ri sobre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de reforma de l’Institut Mont
serrat Miró, de Montcada i Reixac (Vallès Oc
cidental)
Tram. 314-11375/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió sobre la inversió i el calendari 
sobre les obres de reforma de l’Institut Montserrat Mi-
ró a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)? Desglos-
sat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de millora del barri de la 
Ribera, de Montcada i Reixac (Vallès Occi
dental)
Tram. 314-11376/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió sobre el nivell d’inversió i l’estat 
d’execució del projecte de millora del barri de la Ribe-
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ra a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)? Desglos-
sat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de millora del barri de Can 
Sant Joan, de Montcada i Reixac (Vallès Oc
cidental)
Tram. 314-11377/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió sobre el nivell d’inversió i l’es-
tat d’execució del projecte de millora del barri de Can 
Sant Joan a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)? 
Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres del Pla de barris a Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11378/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

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

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

– Quina és la previsió sobre les obres del Plà de Barris 
a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)? Desglossat 
per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Cerda
nyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11379/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occiden-
tal)? Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-11380/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occi-
dental)? Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11381/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)? 
Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11382/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)? 
Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Badia 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11383/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb 
el municipi de Badia del Vallès (Vallès Occidental)? 
Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Vacaris
ses (Vallès Occidental)
Tram. 314-11384/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Vacarisses (Vallès Occidental)? Desglos-
sat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11385/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Terrassa (Vallès Occidental)? Desglossat 
per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11386/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Sabadell (Vallès Occidental)? Desglossat 
per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Palau
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-11387/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occiden-
tal)? Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Montca
da i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11388/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute acumulat de la Generalitat amb el 
municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)? 
Desglossat per anys.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denegació de permisos de lactància 
a mares substitutes o interines treballadores 
del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-11389/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Perquè ha denegat el Departament d’Ensenyament 
el permís de lactància a mares substitutes o interines 
amb jornada inferior al 86%, contrari a la sentencia 
287/2013 sobre la protecció de drets fonamentals?

– Per quan pensa rectificar el Govern, atés que ara es-
tan obligant aquestes mares a optar per treballar sense 
poder atendre el seu nadó, o a renunciar la seva plaça?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació del personal sanitari i de 
serveis socials amb relació a la mutilació ge
nital femenina
Tram. 314-11390/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quin tipus de formació s’està donant als professio-
nals de la salut i serveis socials per a l’adquisició dels 
coneixements necessaris per tractar els casos de muti-
lació genital femenina a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ablació genital femenina
Tram. 314-11391/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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-
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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 treball de reflexió i sensibilització s’està duent 
a terme per part del Govern amb els grups que practi-
quen l’ablació genital femenina?

– Es compta amb persones de la pròpia comunitat per 
portar a terme aquest tipus de sensibilització?

– S’està donant a conèixer a les famílies les conse-
qüències físiques i psicològiques que impliquen aquest 
tipus de mutilació i les conseqüències legals que pot 
tenir aquesta pràctica en el nostre país?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a evitar 
la mutilació genital femenina
Tram. 314-11392/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Tal i com estableix la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, qui-
nes mesures de promoció de la mediació comunitària 
s’està duent a terme en les famílies de les comunitats 
on existeix el risc de pràctica de la mutilació genital 
femenina?

– S’assegura l’actuació d’agents socials d’atenció pri-
mària? Quins mecanismes de suport psicològic, fami-
liar i comunitària s’estan duent a terme en els casos de 
mutilació genital femenina?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció i la prevenció amb relació a 
la mutilació genital femenina des de l’assis
tència primària, en els àmbits de la salut, el 
treball social i l’educació
Tram. 314-11393/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Amb quines mesures compta el Govern per la plani-
ficació de l’atenció i la prevenció de la mutilació geni-
tal femenina des de l’atenció primària en salut, treball 
social i educació?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra, del personal sanitari i dels ser
veis socials amb relació a la mutilació geni
tal femenina
Tram. 314-11394/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Existeix un protocol d’actuació dels mossos d’esqua-
dra i professionals de la salut i serveis socials davant 
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la prevenció i detecció de casos de mutilació genital 
femenina?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nenes que van ésser ob
jecte de mutilació genital femenina en el pe
ríode 20102013
Tram. 314-11395/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quin és el nombre de casos de nenes amb mutilació 
genital femenina detectats a Catalunya durant els anys 
2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals per espe
cialitats que treballen en els processos per a 
la prevenció de la mutilació genital femenina
Tram. 314-11396/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quin és el nombre de professionals de cada una de 
les especialitats que actuen directament en els dife-
rents processos per a la prevenció de la mutilació ge-
nital femenina?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a garantir l’actuació 
dels bombers en les emergències
Tram. 314-11397/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 54302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quins són els criteris que el Departament d’Interior 
empra per garantir la capacitat d’actuació dels bom-
bers de Catalunya en emergències?

– De quines dades disposa el Conseller d’Interior amb 
relació al sistema de dotació mínima i a la seva capaci-
tat per garantir una adequada capacitat d’actuació dels 
bombers de Catalunya en emergències?

– S’està garantint la dotació de bombers pels vehicles 
de servei en cas d’actuació?

– Mitjançant quines mesures es garanteix aquesta do-
tació de bombers pels vehicles de servei en cas d’ac-
tuació?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a establir el nombre de 
bombers de guàrdia en els diferents parcs 
de bombers
Tram. 314-11398/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 54303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quins són els criteris que empra el Govern per de-
terminar el número actual de bombers de guàrdia als 
diferents parcs de bombers de Catalunya?

– Quines són les mesures que el Departament d’Inte-
rior executa o té previst executar per garantir que el 
número de bombers de guàrdia als diferents parcs de 
bombers de Catalunya és suficient per donar cobertura 
a totes les emergències i a tots els habitants dels dife-
rents nuclis urbans?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els parcs de bombers que s’han tan
cat el 2013
Tram. 314-11399/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 54304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quins parcs de bombers s’han tancat durant el 2013 
a Catalunya per manca de personal?

– Quins parcs han estat parcs de referència en els ca-
sos que altres s’hagin tancat?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles dels parcs de bombers 
del 2010 ençà
Tram. 314-11400/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 54305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quina és la plantilla actual a cada un dels parcs de 
bombers de Catalunya?

– Quina era la plantilla a cada un dels parcs de bom-
bers de Catalunya el 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer 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 bombers de guàrdia a 
cadascun dels parcs de bombers del 2010 
ençà
Tram. 314-11401/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 54306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quin és el nombre de bombers de guàrdia que hi ha 
actualment cada un dels parcs de bombers de Catalu-
nya?

– Quin és el nombre de bombers de guàrdia que hi 
havia cada un dels parcs de bombers de Catalunya el 
2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a prevenir possi
bles epidèmies de grip a la província de Tar
ragona
Tram. 314-11402/10

Formulació
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Roca Mas, 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: 

– Quines són las mesures preventives pel que fa a pos-
sibles epidèmies de grip que ha pres el Govern a la 
província de Tarragona?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014 

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les poblacions on hi ha hagut casos 
de grip el 2014
Tram. 314-11403/10

Formulació
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Roca Mas, 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: 

– A quines poblacions han tingut lloc els casos de grip 
aquest inici de 2014?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014 

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a la inva
sió de rates gambianes a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-11404/10

Formulació
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Roca Mas, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Departament pel que fa 
a una possible invasió a les Terres de l’Ebre de rates 
gambianes, Cricetomys gambianus, o altres especies 
de rosegadors de gran tamany?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2014 

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes en el consorci Lin
guamón  Casa de les Llengües durant el 
temps que va estar actiu
Tram. 314-11405/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Cuál ha sido la inversión realizada por el Govern 
de la Generalitat en el Consorci Casa de les Llengües 
desde su creación hasta la liquidación del mismo? In-
dicar el total desglosándolo por años, importes y con-
ceptos de inversión.

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de les transferències del 
Govern de l’Estat per al consorci Lingua
món  Casa de les Llengües
Tram. 314-11406/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿En qué se han destinado los 22,3 millones que el 
Consorci Casa de les Llengües ha recibido del Gobier-
no de España? Desglosado por conceptos.

– ¿Qué parte de los 22,3 millones que el Gobierno del 
España ha aportado al Consorci Casa de les Llengües 
se han destinado a la rehabilitación de Can Ricart?

– ¿Qué parte de los 22,3 millones que el Gobierno del 
España ha aportado al Consorci Casa de les Llengües 
se han destinado a proyecto museísticos?

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de devolució de les 
transferències del Govern de l’Estat per al 
consorci Linguamón  Casa de les Llengües
Tram. 314-11407/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat retornar 
al Gobierno de España los fondos aportados por éste 
al Consorci Casa de les Llengües en el caso no haber-
los destinado a los objetivos para los que se estaban 
previsto?

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rehabilitació i ús de l’edifici de Can 
Ricart, a Barcelona, seu de la Casa de les 
Llengües
Tram. 314-11408/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Se han realizado desde la constitución del Con-
sorci Casa de les Llengües alguna obra de mejora y/o 
rehabilitación en el edificio conocido como Can Ri-
cart? En caso afirmativo, ¿Qué obras se han realizado? 
¿Cuál ha sido el importe de dichas obras?

– ¿En qué estado ha devuelto la Generalitat de Catalu-
nya al Ayuntamiento de Barcelona el edificio de Can 
Ricart que albergaba la sede del Consorci Casa de les 
Llengües?

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la liquidació del pressupost del con
sorci Linguamón  Casa de les Llengües
Tram. 314-11409/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿En la liquidación del Consorci Casa de les Llengües 
ha habido remanentes presupuestario? En caso afirma-
tivo, ¿Cuál ha sido el importe del remanente, y a qué 
se ha destinado?

– En el caso de pérdidas en la liquidación del Consorci 
Casa de les Llengües, ¿Qué administración pública las 
ha asumido? ¿Cuál ha sido el importe de les pérdidas?

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del consorci Linguamón  
Casa de les Llengües
Tram. 314-11410/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Cómo valora el Govern de la Generalitat la gestión 
del Consorci Casa de les Llengües?
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– ¿Considera el Govern que ha sido responsable en el 
empleo de los fondos públicos aportados por las di-
versas administraciones al Consorci Casa de les Llen-
gües?

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a facilitar l’entra
da de les empreses comercialitzadores de 
fruita dolça i oleícoles de la Ribera d’Ebre al 
mercat rus
Tram. 314-11411/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de facilitar l’entrada al mercat rus de les empre-
ses comercialitzadores de fruita dolça i de les empreses 
oleícoles de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a promocionar les 
empreses comercialitzadores de fruita dolça 
i oleícoles de la Ribera d’Ebre al mercat de 
proximitat
Tram. 314-11412/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern per tal de facilitar la promoció al mercat de pro-
ximitat de les empreses comercialitzadores de fruita 
dolça i de les empreses oleícoles de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives per a incrementar la fac
turació de les empreses de fruita dolça de la 
Ribera d’Ebre com a primer proveïdor a Eu
ropa
Tram. 314-11413/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern per tal de donar suport a les iniciatives que te-
nen per objectiu augmentar la facturació de les em-
preses de fruita dolça de la Ribera d’Ebre com a 
proveïdores de primer nivell de país arreu d’Europa i 
especialment als Països Baixos?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a identificar les 
propostes d’estalvi en la producció de l’oli i 
la col·laboració entre empreses oleícoles de 
la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11414/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern per tal de donar suport a les iniciatives que tenen 
per objectiu poder identificar propostes d’estalvi en 
les diferents fases de producció de l’oli i identificar les 
oportunitats de col·laboració entre les empreses oleíco-
les de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació al dispo
sitiu d’inserció laboral per a col·lectius amb 
dificultats especials a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11415/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern en relació al Dispositiu d’inserció laboral per a 
col·lectius amb dificultats especials que es desenvolupa 
en el marc del projecte «Ribera d’Ebre Viva»?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la identificació d’experiències d’èxit 
en la diversificació econòmica a la Ribera 
d’Ebre
Tram. 314-11416/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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



18 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 265

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 65

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern per tal de portar a terme una identificació de pos-
sibles experiències d’èxit en l’àmbit de la diversificació 
econòmica que serveixin de referència de bones pràc-
tiques als agents socioeconòmics de la comarca de la 
Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Projecte d’optimització de costos 
de producció de les empreses oleícoles del 
clúster de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11417/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern per tal que es dugui a terme el Projecte d’optimit-
zació de costos de producció de les empreses oleícoles 
del clúster de la Ribera d’Ebre que es desenvolupa en 
el marc del projecte «Ribera d’Ebre Viva»?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls de la indústria del sector tu
rístic de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11418/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern per tal d’impulsar la indústria del sector turístic 
de la Ribera d’Ebre i millorar la seva competitivitat?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la generació d’oferta turística amb re
lació al sender de gran recorregut GR99 al 
pas per la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11419/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern per tal de generar una oferta turística al voltant 
del GR-99 al seu pas per la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’harmonització i la coordinació de les 
iniciatives per a crear oferta turística al sen
der de gran recorregut GR99 al pas pel Baix 
Ebre i el Montsià
Tram. 314-11420/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern per tal d’harmonitzar i coordinar les iniciatives 
relatives a la creació d’oferta turística al voltant del 
GR-99 al seu pas per les comarques del Baix Ebre i el 
Montsià amb les que s’executin en el marc del projecte 
«Ribera d’Ebre Viva»?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’harmonització i la coordinació amb el 
Govern d’Aragó de les iniciatives per a crear 
oferta turística al sender de gran recorregut 
GR99 al pas pel Baix Aragó  Casp
Tram. 314-11421/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Go-
vern conjuntament amb el Govern d’Aragó per tal 
d’harmonitzar i coordinar les actuacions que aquest 
porti a terme relatives a la creació d’oferta turística al 
voltant del GR-99 al seu pas per la comarca del Baix 
Aragó - Casp, amb les que s’executin en el marc del 
projecte «Ribera d’Ebre Viva»?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb el Consell Comarcal 
del Baix Aragó  Casp per a harmonitzar i 
coordinar les iniciatives per a crear oferta 
turística al sender de gran recorregut GR
99 al pas per aquesta comarca i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 314-11422/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quins acords té previst portar a terme el Govern 
amb el Consell Comarcal del Baix Aragó - Casp per 
tal d’harmonitzar i coordinar les respectives actuaci-
ons relatives a la creació d’oferta turística al voltant 
del GR-99 al seu pas per aquesta comarca i la Ribera 
d’Ebre?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals no s’han ini
ciat les actuacions del programa «Romànic 
Obert» a les esglésies de Selmella, al Pont 
d’Armentera (Alt Camp), i de Sant Pere de 
Savellà, a Conesa (Conca de Barberà)
Tram. 314-11423/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Per quina raó no s’han pogut iniciar les actuacions 
relatives al programa «Romànic Obert» corresponents 
a l’església de Selmella, al municipi del Pont d’Armen-
tera (Alt Camp), i a l’església de Sant Pere de Savellà, 
al terme de Conesa (Conca de Barberà)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació del nombre de sales de ci
nema de les Terres de l’Ebre i del Camp de 
Tarragona amb programació en català
Tram. 314-11424/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures té previst portar a terme el Govern 
per tal d’ampliar el nombre de sales de les Terres de 
l’Ebre i el Camp de Tarragona que programen cinema 
en versió catalana?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació del nombre de sales de ci
nema de les Terres de l’Ebre i el Camp de 
Tarragona amb programació infantil en ca
talà
Tram. 314-11425/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures té previst portar a terme el Govern 
per tal d’ampliar el nombre de sales de les Terres de 
l’Ebre i el Camp de Tarragona que participen en el Ci-
cle de Cinema Infantil en Català?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment del compromís 
adquirit amb el Consell Comarcal del Priorat 
el 19 de juliol de 2012
Tram. 314-11426/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el grau de compliment del compromís as-
sumit pel Departament d’Economia el 19 de juliol de 
2012 amb el Consell Comarcal del Priorat?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les actuacions del Programa 
de cellers cooperatius a diversos municipis 
del Camp de Tarragona
Tram. 314-11427/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quin estat es troben les actuacions compreses en el 
Programa de Cellers Cooperatius que es porten a terme 
a Nulles a l’Alt Camp; Barberà de la Conca, l’Espluga 
de Francolí i Rocafort de Queralt a la Conca de Barbe-
rà; Cornudella de Montsant i Falset al Priorat; Gandesa 
i el Pinell de Brai a la Terra Alta?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’enregistrament de la sortida de les 
persones que vivien a Can Vies, a Barcelo
na, el dia dels fets pels quals es va escorco
llar l’edifici
Tram. 314-11428/10

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Segons informació periodística, l’autorització judicial 
de l’entrada i l’escorcoll de Can Vies, el passat 29 de 
gener, justificava la mesura perquè les sis persones re-
lacionades amb aquests fets «van ser observats (i gra-
vats) quan, poc abans de l’atac, sortien de l’edifici ano-
menat Can Vies, en inequívoca actitud i conducta de 
preparació de l’acció».

– Van ser els Mossos d’Esquadra qui van prendre 
aquestes imatges? Si és així, per quins motius es gra-
vava Can Vies el dia dels fets? Si hi havia indicis d’una 
possible actuació violenta per part de les persones gra-
vades, per què no es va realitzar cap tipus d’actuació 
policial abans dels fets?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retenció de sis persones que es tro
baven a Can Vies, a Barcelona, el 29 de ge
ner de 2014, quan se’n va fer l’escorcoll
Tram. 314-11429/10

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins van ser els motius que van portar als agents 
a retenir a sis de les persones que es trobaven a Can 
Vies en el moment de l’escorcoll, el passat 29 de ge-
ner? Quins van ser els motius per a retenir-los durant 
10 hores, incomunicats?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectes comissats a l’escorcoll 
de Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 
2014
Tram. 314-11430/10

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins objectes es van decomissar en l’escorcoll de 
Can Vies el proppassat 29 de gener?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu del gran desplegament poli
cial per a escorcollar Can Vies, a Barcelona, 
el 29 de gener de 2014
Tram. 314-11431/10

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el motiu pel qual es va optar per un desple-
gament tant desmesurat per entrar al centre social Can 
Vies, el passat 29 de gener?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del cessament de la subdi
rectora general dels Agents Rurals
Tram. 314-11432/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins han estat els motius del cessament de la sub-
directora general dels Agents Rurals, Rosa María Tor-
re Llovera?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals els agents ru
rals han deixat de fer tasques d’inspecció 
urbanística fora dels espais naturals prote
gits
Tram. 314-11433/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quines són les raons que han portat al Departament 
d’Agricultura, Ramadeía, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a ordenar els Agents Rurals que deixin d’efec-

tuar tasques d’inspecció urbanística fóra dels espais 
naturals protegits?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda de medicaments a empreses 
majoristes dedicades a l’exportació
Tram. 314-11434/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

En relació a les informacions aparegudes sobre ven-
da il·legal en oficines de farmàcia de medicaments per 
exportar.

1. Quants casos ha detectat o conegut el Departament 
de Salut de venda de medicaments en oficines de far-
màcia a empreses majoristes per a l’exportació els dar-
rers quatre anys, any per any?

2. Quants expedients s’han obert per aquest motiu any 
per any i quines han estat les infraccions imposades?

3. Quins són els medicaments que habitualment estan 
sotmesos a aquesta pràctica?

4. Creu el Departament de Salut que es tracta de xar-
xes organitzades de distribució de medicaments amb 
finalitats especulatives?

5. Quin creu el Departament de Salut que és el valor 
econòmic dels medicaments que poden estar desviats 
de forma fraudulenta per a l’exportació?

6. Amb quins mitjans compta el Departament de Salut 
per realitzar les investigacions i inspeccions per evitar 
aquestes pràctiques?

7. Quines mesures preventives pensa prendre el De-
partament de Salut per evitar la venda d’aquests me-
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dicaments en oficines de farmàcia per a l’exporta-
ció?

8. Quines mesures ha pres el Departament de Salut 
per garantir que les persones que necessiten medi-
caments immunosupressors, com les persones a les 
quals s’ha realitzar un transplantament, no tinguin 
problemes per accedir a aquests medicaments?

9. Quants casos ha detectat el departament d’oficines 
de farmàcies amb problemes d’abastiment d’aquests 
medicaments?

10. Quantes persones han tingut problemes per acce-
dir a medicaments immunosupressors?

11. Quines solucions s’han donat a aquestes persones?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contracte, les retribucions i les fun
cions d’un assessor del conseller de Salut
Tram. 314-11435/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Manuel Villegas Pérez, diputat del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Ha signat l’Institut Català de la Salut un contracte 
de «comissió de Serveis» o «d’adscripció funcional», o 
de qualsevol altra naturalesa, amb el Sr. Jordi Craven 
Bartle Lamotte de Grignon per fer d’assessor del con-
seller de Salut, Sr. Boi Ruiz?

En cas afirmatiu, 

– quan es va signar aquest contracte?
– quina és la durada d’aquest contracte?
– des de quan el Sr. Craven Bartle Lamotte de Grignon 
ocupa aquest càrrec?
– quina és la retribució del Sr. Craven Bartle Lamotte 
de Grignon?
– quines funcions i responsabilitats concretes té assig-
nades el Sr. Craven Bartle Lamotte de Grignon?

– quantes hores diàries dedica el Sr. Craven Bartle La-
motte de Grignon a aquesta funció?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació del director del Ser
vei de Radioteràpia de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona, per a una pla
ça de contingent com a radiòleg adscrita al 
CAP La Torrassa, de l’Hospitalet de Llobre
gat (Barcelonès)
Tram. 314-11436/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54508 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Manuel Villegas Pérez, diputat del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Està contractat el Sr. Jordi Craven Bartle Lamotte 
de Grignon, que actualment és el director de Servei de 
Radioteràpia de l’Hospital de Sant Pau, per l’Institut 
Català de la Salut en una plaça de metge radiòleg de 
les denominades de «cupo», les quals són de dos hores 
al dia i estan adscrites al CAP de La Torrassa (L’Hos-
pitalet de Llobregat)?

En cas afirmatiu, 

– quan es va signar aquest contracte?
– quina és la durada d’aquest contracte?
– des de quan el Sr. Craven Bartle Lamotte de Grignon 
ocupa aquest càrrec?
– quina és la retribució del Sr. Craven Bartle Lamotte 
de Grignon?
– quines funcions i responsabilitats concretes té assig-
nades el Sr. Craven Bartle Lamotte de Grignon?
– quantes hores diàries dedica el Sr. Craven Bartle La-
motte de Grignon a aquesta funció?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tipus de càrrec que té l’assessor del 
conseller de Salut a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-11437/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Manuel Villegas Pérez, diputat del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Té actualment el Sr. Jordi Craven Bartle Lamotte de 
Grignon algun càrrec representatiu o de qualsevol al-
tra naturalesa dins de l’Hospital de Sant Pau?

En cas afirmatiu, 

– quan es va signar aquest contracte?
– quina és la durada d’aquest contracte?
– des de quan el Sr. Craven Bartle Lamotte de Grignon 
ocupa aquest càrrec?
– quina és la retribució del Sr. Craven Bartle Lamotte 
de Grignon?
– quines funcions i responsabilitats concretes té assig-
nades el Sr. Craven Bartle Lamotte de Grignon?
– quantes hores diàries dedica el Sr. Craven Bartle La-
motte de Grignon a aquesta funció?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els càrrec representatiu de l’asses
sor del conseller de Salut al Consell Directiu 
del Cos Facultatiu, de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-11438/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Manuel Villegas Pérez, diputat del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Té actualment el Sr. Jordi Craven Bartle Lamot-
te de Grignon algun càrrec representatiu o de qual-
sevol altra naturalesa dins d’una organització interna 
de l’Hospital de Sant Pau anomenada Consell Directiu 
del Cos Facultatiu?

En cas afirmatiu, 

– quan es va signar aquest contracte?
– quina és la durada d’aquest contracte?
– des de quan el Sr. Craven Bartle Lamotte de Grignon 
ocupa aquest càrrec?
– quina és la retribució del Sr. Craven Bartle Lamotte 
de Grignon?
– quines funcions i responsabilitats concretes té assig-
nades el Sr. Craven Bartle Lamotte de Grignon?
– quantes hores diàries dedica el Sr. Craven Bartle La-
motte de Grignon a aquesta funció?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat del càrrec d’assessor 
del conseller de Salut amb la de treballador 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 314-11439/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

José Manuel Villegas Pérez, diputat del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la relació actual entre el Sr. Jordi Craven 
Bartle Lamotte de Grignon i el conseller de Salut, Sr. 
Boi Ruiz?

– És compatible legalment que el Sr. Craven Bartle La-
motte de Grignon treballi alhora a l’Hospital de Sant 
Pau i com a assessor al Departament de Salut, atès que 
aquestes dues entitats reben diners públics i la dedi-
cació a l’Hospital de Sant Pau és a jornada completa?

– En cas afirmatiu, quina normativa legal o contracte 
avala aquesta compatibilitat?

– Quina formació, titulació i experiència té el Sr. Cra-
ven Bartle Lamotte de Grignon com a radiòleg?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del Centre de la Propietat 
Forestal
Tram. 314-11440/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

La Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propi-
etat Forestal en el seu article 13, diu: 

«El personal del Centre de la Propietat Forestal ha 
d’ésser integrat per funcionaris de l’Administració de 
la Generalitat i, excepcionalment, per personal labo-
ral, que es regeix per la legislació corresponent.»

1) Quantes persones treballen al Centre de la Propietat 
Forestal?

2) Quantes d’aquestes persones són funcionaris de 
l’administració de la Generalitat?

3) Quantes d’aquestes persones són personal laboral?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidi de gais, lesbianes, transsexuals i bi
sexuals
Tram. 314-11441/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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-
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ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines són les dades de què disposa el Govern en 
relació al nombre de temptatives de suïcidi o suïcidis 
de persones gais, lesbianes, transsexuals o bisexuals?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos detectats de li
poatròfia muscular en el període 20092013
Tram. 314-11442/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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’evolució en el nombre de casos de li-
poatròfia muscular detectats a Catalunya des del 2009 
fins el 2013, desglossat per regions sanitàries i per sexe 
i edat, i quines mesures ha adoptat el Govern per a la 
seva prevenció?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mares de lloguer i els fills nascuts 
a l’estranger de pares catalans
Tram. 314-11443/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 el capteniment del Govern de la Generali-
tat en relació a les mares de lloguer i els fills nascuts a 
l’estranger de pares catalans?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat quirúrgica dels centres del 
Siscat
Tram. 314-11444/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

Dades d’activitat quirúrgica dels centres del Siscat 
corresponents al 2013, desglossat centre a centre i per 
regions sanitàries, i dades globals a Catalunya de les 
intervencions urgents, programades garantides i no 
garantides, comparat amb els anys 2003, 2010, i 2012.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mortalitat infantil i perinatal en el 
període 20032012
Tram. 314-11445/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 mortalitat infantil/pe-
rinatal des del 2003 fins el 2012 i quina valoració fa el 
Departament de Salut del canvi de tendència a l’alça a 
partir del 2011?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mortalitat en el període 20032012
Tram. 314-11446/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 mortalitat a Catalunya 
en el període 2003-2012 i quina valoració de causes fa 
el Departament de Salut?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’increment de la morta
litat el 2011 i el 2012
Tram. 314-11447/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54545 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 motius de l’increment de mortalitat a 
Catalunya el 2011 i 2012 i quines són les preliminars 
del 2013, en relació a les causes més freqüents?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del Codi infart en la mortali
tat en el període 20092013
Tram. 314-11448/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 del Codi Infart en la morta-
litat a Catalunya el període 2009-2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del Codi ictus en la mortali
tat en el període 20062013
Tram. 314-11449/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 del Codi Ictus i la seva re-
lació a la mortalitat a Catalunya en el període 2006-
2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mortalitat per infeccions respiratò
ries en el període 20032013
Tram. 314-11450/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54548 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 mortalitat per infec-
cions respiratòries a Catalunya el període 2003-2013, 
analitzant per edat, virulència grip i vacunació anti-
gripal?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels suïcidis en el període 
20032013
Tram. 314-11451/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 del suïcidis a Catalunya des 
del 2003 fins 2013 i quina valoració de factors desen-
cadenants fa el Departament de Salut?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa de prevenció del suïcidi
Tram. 314-11452/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 avaluació fa el Departament de Salut del 
programa de prevenció del suïcidi des del seu inici a 
la Dreta Eixample-Hospital de Sant Pau i Sabadell - 
Hospital de Parc Taulí, comparant amb la resta de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels suïcidis i les temptati
ves de suïcidi en el període 20032013
Tram. 314-11453/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 l’evolució de les temptatives de suïcidi i 
suï cidis consumats els darrers deu anys, 2003-2013, 
desglossat per regions sanitàries i sexe?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el registre unificat de suïcidis
Tram. 314-11454/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– Quan disposarem del registre unificat de temptatives 
de suïcidi i suïcidis consumats a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a implantar el 
codi per a la prevenció del suïcidi
Tram. 314-11455/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54553 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 el calendari per implantar el codi prevenció 
del Suïcidi i la generalització del programa?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels usuaris atesos al servei 
d’urgències del CAP Montornès del Vallès en 
el període 20102012
Tram. 314-11456/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54554 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Evolució dels Usuaris atesos al servei d’urgències 
al CAP Montornès del Vallès, els anys 2010, 2011 i 
2012, desglossat per mesos.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic que ha comportat 
el tancament del servei d’urgències noctur
nes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 314-11457/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Estalvi econòmic per a l’ICS de tancament de les ur-
gències nocturnes al CAP Montornès del Vallès, des 
de la data d’aplicació de la mesura fins l’actualitat.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients atesos pel ser
vei del 061 procedents de la zona d’influèn
cia del CAP Montornès del Vallès
Tram. 314-11458/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54556 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Nombre de pacients atesos pel 061 procedents dels 
municipis de la zona d’influència del CAP Montornès 

del Vallès, fora de l’horari d’atenció d’aquest, els anys 
2012 i 2013, desglossat per mesos.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos atesos pel servei 
d’urgències nocturnes de l’Hospital de Gra
nollers
Tram. 314-11459/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Evolució dels casos atesos a les urgències nocturnes 
a l’Hospital de Granollers els anys 2010, 2011 i 2012, 
desglossat per mesos.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió de tancar el servei d’urgèn
cies nocturnes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 314-11460/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, 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.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el govern de la decisió duta l’oc-
tubre de 2012 de tancament de les urgències nocturnes 
del CAP Montornès del Vallès?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el restabliment del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 314-11461/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 54559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern restablir el servei d’atenció d’urgèn-
cies nocturnes al CAP de Montornès del Vallès?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les càmeres instal·lades a la seu del 
Partit Popular a Tarragona
Tram. 314-11462/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-

talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

A la façana de l’edifici on hi ha la seu del Partit Popu-
lar de Tarragona, al número 58 de la Rambla Nova, hi 
ha instal·lades un mínim de 5 càmeres de vídeo, que 
estan orientades cap a la via pública. Atès que segons 
la legislació actual les càmeres i videocàmeres instal-
lades en espais privats no poden obtenir imatges dels 
espais públics: 

1. Considera el Govern que s’estan vulnerant el dret a 
la privacitat, intimitat i a la pròpia imatge dels ciuta-
dans que poden resultar afectats per aquests disposi-
tius de control?

2. Considera el Govern proporcionat l’ús de videocà-
meres en aquest cas per garantir la seguretat, tenint en 
compte el què diu la «Ley Orgánica de Protección de 
Datos», LOPD i la Instrucció 1/2006?

3. De qui és la responsabilitat d’haver autoritzat aques-
ta instal·lació?

4. I en el cas de què estigui autoritzada, qui ha ga-
rantit què l’empresa de Seguretat Privada instal·ladora 
compleix els requisits què marca la normativa i con-
cretament la inscripció del Fitxer al Registre General 
de Protecció, la ubicació de cartells informatius, la de-
finició de l’espai vigilat i l’orientació de les videocà-
meres?

5. Quina serà l’actuació del Govern en el cas de què 
l’esmentada instal·lació no estigui legitimada i/o in-
compleixi els requisits com per exemple el que ja in-
compleix de senyalitzar en cartells informatius?

6. Cal que li arribi al Govern una denúncia realitzada 
a la Agencia Española de Protección de Datos, o el cos 
de Mossos d’Esquadra pot actuar d’ofici en aquest cas? 
I, si és així, pensa actuar el Govern per protegir els 
drets a la imatge, la privacitat dels ciutadans i ciutada-
nes de Tarragona?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Jaume Bosch i Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el repartiment de les armilles antiba
les als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11463/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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: 

– És certa la informació publicada pel diari La Van-
guardia, el passat 4 de febrer, en el sentit que el De-
partament donarà preferència en el repartiment de 
les armilles antibales adquirides pel Departament als 
agents que van contestar l’enquesta sobre si tenien in-
terès d’adquirir l’armilla pagant un 30% del seu cost?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els ens 
locals corresponent al 2012 i als exercicis 
anteriors
Tram. 314-11464/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 deute que la Generalitat manté amb els 
ajuntaments de l’exercici 2012 o d’exercicis anteriors 
i quan es preveu el seu pagament? Del deute pendent, 

quin correspon a aquell deute que no es va satisfer en 
virtut Conveni entre la Generalitat de Catalunya i les 
diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona 
per al desenvolupament del pla extraordinari d’assis-
tència financera local signat el passat 8 de març 2012 i 
quan es preveu el seu pagament?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb els 
consells comarcals de l’exercici 2012 o d’exercicis an-
teriors i quan es preveu el seu pagament?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb la res-
ta d’administracions locals de l’exercici 2012 o d’exer-
cicis anteriors i quan es preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els ens 
locals corresponent al 2013
Tram. 314-11465/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 deute que la Generalitat manté amb els 
ajuntaments de l’exercici 2013 i quan es preveu el seu 
pagament?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb els 
consells comarcals de l’exercici 2013 i quan es preveu 
el seu pagament?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb la res-
ta d’administracions locals de l’exercici 2013 i quan es 
preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de retornar en virtut 
del Conveni per al desenvolupament del pla 
extraordinari d’assistència financera local
Tram. 314-11466/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 virtut Conveni entre la Generalitat de Catalu-
nya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona 
i Girona per al desenvolupament del pla extraordina-
ri d’assistència financera local signat el 8 de març de 
2012, quina és la quantitat que la Generalitat té pen-
dent de retornar?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagar a les di
putacions provincials en virtut de l’apartat 
6.2.b del Conveni per al desenvolupament 
del pla extraordinari d’assistència financera 
local
Tram. 314-11467/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

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 l’import de la indemnització que la Genera-
litat ha de satisfer a les diputacions provincials d’acord 
amb l’apartat sisè, dos, b) del Conveni entre la Gene-
ralitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, 
Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupament del 
pla extraordinari d’assistència financera local signat el 
passat 8 de març de 2012?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de caps de bestiar porcí 
a les zones declarades no vulnerables els 
anys 2011, 2012 i 2013
Tram. 314-11468/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quin era el nombre de caps de bestiar porcí durant 
els anys 2011,2012 i 2013 per cada zona vulnerable i 
quin era el nombre a les zones no vulnerables?

2. Quines mesures ha pres el Departament de de 
l’aprovació del Decret 136/2009 d’aprovació del pro-
grama d’actuació aplicable a les zones vulnerables en 
relació a la contaminació de nitrats que procedeixen 
de fons agràries i de gestió de les dejeccions ramade-
res, per evitar la saturació dels aqüífers amb nitrats i 
millorar-ne la seva situació?

3. Quina ha estat l’evolució durant els anys 2011,2012 
i 2013 del número de granges què s’han acollit a les 
certificacions de la reducció de nitrogen de les excreci-
ons mitjançant millores en l’alimentació en els nivells 
1 al 3?

4. Quantes empreses i/o persones fabricants de pinsos 
i explotacions ramaderes s’han acollit des del 2010 fins 
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a 2013 a les reduccions en l’excreció nitrogenada del 
bestiar porcí superiors al 12%

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del límit màxim de ve
locitat en algunes vies ràpides
Tram. 314-11469/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
possible modificació del límit màxim de velocitat a 
130 kilòmetres per hora en algunes vies ràpides?

2. Creu el Govern que el resultat a una pregunta, for-
mulada en el marc de l’Enquesta de seguretat pública 
de Catalunya, realitzada pel Departament d’Interior, 
pot esdevenir el criteri determinant a l’hora d’establir 
una mesura d’aquesta rellevància social?

3. Ha intentat el Govern pactar, o consensuar aquest 
augment del límit màxim de velocitat amb les princi-
pals associacions catalanes de víctimes d’accidents de 
trànsit, com ara TRACE, STOP Accidentes o P(A)T-
AP(A)T?

4. És aquesta una mesura impulsada pel Departament 
d’Interior de la Generalitat, o és el fruit del treball 
conjunt amb el Departament de Territori i Sostenibi-
litat?

5. Com valora el Govern l’augment, que suposaria 
l’adopció d’aquesta mesura, del consum de carburant, 
així com de les emissions de CO2 i altres gasos tòxics?

6. És conscient el Govern que l’augment del límit mà-
xim de velocitat suposaria un increment del nombre 

d’accidents greus, i en aquest sentit, quin creu que po-
dria ser el cost en vides humanes?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan Jaume Bosch i Mestres
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les competències del Departament 
d’Em presa i Ocupació per a tramitar les auto
ritzacions inicials de treball per a estrangers 
extracomunitaris
Tram. 314-11470/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54609 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– ¿Qué competencias concretas ejerce el Departament 
d’Empresa i Ocupació para tramitar las autorizaciones 
de trabajo iniciales para personas extranjeras extraco-
munitarias (AUT01)? ¿Cuándo asumió este Departa-
mento dichas competencias?

– ¿Ha asumido el Departament d’Empresa i Ocupació 
alguna competencia sobre las modificaciones de la si-
tuación de residencia por circunstancias excepciona-
les a la residencia y trabajo por cuenta ajena personas 
extranjeras extracomunitarias (MOD06A)? En caso 
afirmativo, ¿cuándo asumió este Departamento dichas 
competencias?

– ¿Cuál es el importe de la tasa estatal sobre el per-
miso de residencia para personas extranjeras extra-
comunitarias que se aplica en Cataluña? ¿Es este 
importe de igual cuantía en todas las Comunidades 
Autó nomas?

– ¿Cuál es el importe de la tasa autonómica sobre la 
autorización inicial de trabajo para personas extranje-
ras extracomunitarias que se aplica en Cataluña? ¿Es 
este importe de igual cuantía en todas las Comunida-
des Autónomas?

– ¿Es cierto que la tasa autonómica sobre la autoriza-
ción inicial de trabajo para personas extranjeras ex-
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tracomunitarias aplicada en Cataluña triplica a la ta-
sa aplicada en el resto de Comunidades Autónomas?

– En caso afirmativo, ¿a qué se debe esta diferencia?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment del pagament de l’im
post per la concessió de la gestió del ser
vei d’abastiment d’aigua en alta a Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 314-11471/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.02.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

D’acord amb el compromís del Govern de la Genera-
litat amb la transparència en la gestió i la destinació 
dels diners públics, dels quals es nodreixen els Pres-

supostos de la Generalitat de Catalunya, i atenent a 
la resposta insuficient donada pel Govern a la pre-
gunta per escrit del Grup Parlamentari de Ciutadans 
amb número de tramitació 314-01791/10, sobre el pa-
gament dels impostos derivats de la concessió de la 
gestió de servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües 
Ter-Llobregat, 

I atès que en la resposta escrita facilitada pel Depar-
tament d’Economia i Coneixement es fa referència al 
caràcter reservat de l’article 95 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, 

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

Atesa la subjecció de les concessions administratives a 
tributar al 4% que fixa el text Refós de la Llei de l’Im-
post sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentals, i que contempla expressament el propi 
plec de clàusules administratives de la privatització 
d’Aigües Ter-Llobregat,

– Per què la Generalitat de Catalunya, un cop trans-
corregut el termini d’ingrés voluntari, no ha requerit 
al concessionari de la gestió del servei d’abastiment 
en alta Aigües Ter-Llobregat el pagament d’aquest im-
post, amb la qual cosa la Generalitat ha deixat d’in-
gressar uns 40 milions d’euros?

– Quin és el calendari previst per la Generalitat de Ca-
talunya per cobrar aquest impost?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de símbols de connotació independentista en les activitats de les escoles públiques
	Tram. 311-00627/10
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de símbols no oficials i de connotació independentista en les activitats de les escoles públiques
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	Substanciació
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	Tram. 311-00655/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació dels concerts educatius de les escoles que segreguen per sexes
	Tram. 311-00890/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desplegament dels instituts escola
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	1.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a mantenir les línies de P3 de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), i de les escoles concertades d’aquesta població
	Tram. 314-10057/10
	Rectificació del text presentat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la detenció d’un ciutadà al carrer de l’Aurora, de Barcelona, el 6 d’octubre de 2013
	Tram. 314-10306/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es destinen a la detecció de l’explotació sexual
	Tram. 314-10360/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a lluitar contra l’explotació sexual
	Tram. 314-10361/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades per oferir serveis sexuals a les carreteres el 2012 i el 2013
	Tram. 314-10362/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a la detecció de l’explotació sexual com a mesura d’acompanyament de les sancions imposades a les dones que ofereixen serveis sexuals a les carreteres
	Tram. 314-10363/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions per oferir serveis sexuals a les carreteres com a mesura per a afavorir la lluita contra l’explotació sexual
	Tram. 314-10364/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació que reben el agents que imposen les sancions a les dones que ofereixen serveis sexuals a les carreteres
	Tram. 314-10365/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi derivat de les condicions en què es fan les substitucions de professors
	Tram. 314-10383/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Aula de Formació d’Adults Lloreda, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-10412/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detenció d’un ciutadà que es manifestava davant del Centre Cultural del Born, a Barcelona, el 8 de novembre de 2013
	Tram. 314-10421/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abocament de sòlids de la depuradora del Besòs davant la platja de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-10427/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alertes rebudes i els plans d’activació amb relació a l’incendi del Baix Empordà de l’11 de novembre de 2013
	Tram. 314-10431/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels efectius humans i materials i del pressupost dels bombers a les comarques gironines
	Tram. 314-10433/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra que van intervenir a la fàbrica de Panrico no anaven identificats
	Tram. 314-10467/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i informes encarregats per a avaluar la possibilitat d’obtenir ingressos extraordinaris mitjançant privatitzacions o concessions
	Tram. 314-10570/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius donades pel Departament d’Economia i Coneixement a la resta de departaments per a obtenir ingressos extraordinaris
	Tram. 314-10571/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un llistat de béns alienables i de serveis privatitzables per a obtenir ingressos extraordinaris
	Tram. 314-10572/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans i materials destinats als informes per a avaluar la possibilitat d’obtenir ingressos extraordinaris mitjançant privatitzacions o concessions
	Tram. 314-10573/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a dur a terme les alienacions i les concessions o privatitzacions de serveis públics per a obtenir ingressos extraordinaris
	Tram. 314-10574/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de liquidació de l’actuació amb clau d’obra JNP-08246 Centre de Preventius de Barcelona
	Tram. 314-10713/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han ingressat en centres penitenciaris de Barcelona el 2013
	Tram. 314-10932/10
	Resposta del Govern

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

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

	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 penitenciària el 2010
	Tram. 314-11245/10
	Resposta del Govern

	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 penitenciària el 2011
	Tram. 314-11247/10
	Resposta del Govern

	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 penitenciària el 2012
	Tram. 314-11249/10
	Resposta del Govern

	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 penitenciària el 2013
	Tram. 314-11251/10
	Resposta del Govern
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	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00129/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00130/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00131/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
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	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
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	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la signatura d’un contracte amb Seprotec Multilingual Solutions per a fer les traduccions judicials durant el període 2009-2011
	Tram. 311-00851/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de liquidació de l’actuació amb clau d’obra JNP-08246 Centre de Preventius de Barcelona
	Tram. 311-00999/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reunió del president de la Generalitat amb el president de la Llombardia
	Tram. 311-01068/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació de l’empresa Sita Ibérica en el concurs per a la destrucció de l’arsenal químic de Síria
	Tram. 311-01082/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de l’empresa Sita Ibérica en el concurs per a la destrucció de l’arsenal químic de Síria
	Tram. 311-01083/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a impedir que l’empresa Sita Ibérica destrueixi arsenal químic de Síria
	Tram. 311-01084/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis relatius a les conseqüències del transport i tractament de l’arsenal químic de Síria
	Tram. 311-01085/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la mortalitat infantil i perinatal en el període 2003-2012
	Tram. 311-01106/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la mortalitat en el període 2003-2012
	Tram. 311-01107/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’increment de la mortalitat el 2011, 2012 i 2013
	Tram. 311-01108/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució del Codi infart en la mortalitat en el període 2009-2013
	Tram. 311-01109/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució del Codi ictus en la mortalitat en el període 2006-2013
	Tram. 311-01110/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la mortalitat per infeccions respiratòries en el període 2003-2013
	Tram. 311-01111/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució dels suïcidis en el període 2003-2013 i la valoració que en fa dels factors desencadenants
	Tram. 311-01112/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el programa de prevenció del suïcidi que s’aplica en alguns centres hospitalaris
	Tram. 311-01113/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució dels suïcidis i les temptatives de suïcidi en el període 2003-2013
	Tram. 311-01114/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el registre unificat de suïcidis
	Tram. 311-01115/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per a implantar el codi per a la prevenció del suïcidi
	Tram. 311-01116/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el repartiment de les armilles antibales als agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01117/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la Generalitat per a emetre autoritzacions inicials de treball per a estrangers extracomunitaris
	Tram. 311-01118/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada el febrer de 2014
	Tram. 311-01119/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contacte mantingut amb la Delegació del Govern sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada el febrer de 2014
	Tram. 311-01120/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència per a controlar els habitatges amb estelades
	Tram. 311-01121/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01122/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el material antiavalots de què es preveu dotar el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01123/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos sobre material antiavalots impartits per l’Institut de Seguretat de Catalunya el 2013
	Tram. 311-01124/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos sobre material antiavalots que es preveu d’impartir a l’Institut de Seguretat de Catalunya el 2014
	Tram. 311-01125/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació al Comitè de Salut Laboral del Cos de Mossos d’Esquadra dels riscos dels cursos sobre l’ús de material antiavalots
	Tram. 311-01126/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius a l’ús de material antiavalots
	Tram. 311-01127/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de dotar la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra de microcàmeres
	Tram. 311-01128/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 311-01135/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament de la indemnització per l’anul·lació de la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 311-01136/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
	Tram. 311-01137/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tiroteig al barri de Can Palmer, de Viladecans (Baix Llobregat), del 23 de gener de 2014
	Tram. 314-11359/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona
	Tram. 314-11360/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament a proveïdors el 2013
	Tram. 314-11361/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles venuts el 2013 i els actius que preveu vendre el 2014
	Tram. 314-11362/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva cartera de participacions industrials
	Tram. 314-11363/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a Panrico el 2013 i la previsió d’atorgar-li’n el 2014
	Tram. 314-11364/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de regulació d’ocupació i de sol·licituds de concurs de creditors el 2013
	Tram. 314-11365/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 314-11366/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats amb empreses internacionals de consultoria per a l’assessorament sobre l’acció exterior del 2011 ençà
	Tram. 314-11367/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, del 27 de gener de 2013
	Tram. 314-11368/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes i les faltes comesos a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11369/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11370/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català imposades a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11371/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes i les faltes comesos a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11372/10
	Formulació
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