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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el deute amb les entitats de dones i feministes 
del 2011
Tram. 311-00548/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el deute amb les entitats de dones i feministes 
del 2012
Tram. 311-00549/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari previst de pagament del deute a les 
entitats de dones i feministes
Tram. 311-00550/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’obrir alguna convocatòria d’ajuts per a 
entitats de dones i feministes
Tram. 311-00551/10
Substanciació p. 9

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de canvi amb relació a l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya
Tram. 314-10122/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions i els acords per a suprimir l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya com a ens de govern compartit
Tram. 314-10123/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura organitzativa de les polítiques de seguretat ali-
mentària
Tram. 314-10124/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres residencials d’acció educativa
Tram. 314-10387/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la violència masclista als centres residencials d’acció edu-
cativa
Tram. 314-10388/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació específica dels professionals dels centres residen-
cials d’acció educativa
Tram. 314-10389/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals ha contractat Independent Diplomat
Tram. 314-10418/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del contracte signat amb Independent Diplomat
Tram. 314-10419/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contingut del contracte signat amb Independent Diplomat
Tram. 314-10420/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades pel Consell Català de l’Esport del 
2010 ençà
Tram. 314-10425/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
certificats de professionalitat en l’àmbit sociosanitari
Tram. 314-10429/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’incendi del Baix Empordà de l’11 de novembre 
de 2013
Tram. 314-10430/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius per al control de l’incendi del Baix Empordà de l’11 
de novembre de 2013
Tram. 314-10432/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions preventives del Departament d’Interior per la manca 
de pluges a l’estiu i la tardor del 2013
Tram. 314-10434/10
Resposta del Govern p. 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores en les quals no han pogut intervenir els mit-
jans aeris en l’incendi del Baix Empordà de l’11 de novembre 
de 2013
Tram. 314-10435/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes per les quals no han pogut intervenir els mitjans aeris 
durant algunes hores en l’incendi del Baix Empordà de l’11 
de novembre de 2013
Tram. 314-10436/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de col·laboració de mitjans estatals en l’extinció de 
l’incendi del Baix Empordà de l’11 de novembre de 2013
Tram. 314-10437/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indrets que eren bruts i van ajudar a estendre el foc en l’in-
cendi del Baix Empordà de l’11 de novembre de 2013
Tram. 314-10438/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a les escoles per a material escolar i llibres
Tram. 314-10441/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio mínima d’alumnes per professor en les guàrdies de pati 
a l’educació primària i secundària
Tram. 314-10442/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps dedicat al suport escolar personalitzat en el temps 
d’esbarjo
Tram. 314-10443/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aspecte educatiu del temps d’esbarjo i la ràtio d’alumnes 
per professor a les escoles públiques i a les concertades o 
privades
Tram. 314-10444/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sortida d’alumnes d’educació secundària obligatòria dels 
centres educatius durant l’hora de l’esbarjo
Tram. 314-10445/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’extensió del programa de voluntariat per la llengua a la Ca-
talunya del Nord
Tram. 314-10450/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que col·laboren en el programa de voluntariat per la 
llengua a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10451/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
administracions que col·laboren en el programa de volunta-
riat per la llengua a la Catalunya del Nord
Tram. 314-10452/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció dels productes catalans en el mercat ecològic de 
Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-10453/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció dels productes catalans en el mercat ecològic de 
Prada de Conflent
Tram. 314-10454/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) 
amb el «Syndicat Intercommnunal pour la Sauvegarde et le 
Développement du Massif des Albères»
Tram. 314-10458/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a garantir la continuïtat del programa de 
prevenció d’incendis forestals a la serra de l’Albera i al cap 
de Creus
Tram. 314-10459/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà (USAP)
Tram. 314-10461/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) 
amb la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà (USAP)
Tram. 314-10462/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’explosió a la planta de Repsol Química de Tarra-
gona el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10494/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fet que la majoria d’accidents als polígons químics de Tarra-
gona es produeixin quan comença el cap de setmana
Tram. 314-10495/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els operaris que hi havia a la planta de Repsol Química de 
Tarragona quan es va produir l’explosió el 10 de novembre 
de 2013
Tram. 314-10496/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
qualificació dels operaris que hi havia a la planta de Repsol 
Química de Tarragona quan es va produir l’explosió el 10 de 
novembre de 2013
Tram. 314-10497/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
qualificació professional del responsable que hi havia a la 
planta de Repsol Química de Tarragona quan es va produir 
l’explosió el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10498/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que va tardar Repsol Química a avisar el centre 
d’emergències després de l’explosió del 10 de novembre 
de 2013
Tram. 314-10500/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
compareixences davant la premsa per a donar explicacions 
sobre l’explosió a la planta de Repsol Química de Tarragona 
del 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10501/10
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes amb relació a la situació de la Federa-
ció Catalana d’Handbol
Tram. 314-10502/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cas del ciutadà mort a Barcelona el 6 d’octubre de 2013 en 
una actuació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-10505/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de membres dels cossos de seguretat que presten 
llurs serveis a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) el 2013
Tram. 314-10512/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de membres dels cossos de seguretat que presta-
ven llurs serveis a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-10513/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de membres dels cossos de seguretat que presta-
ven llurs serveis a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 314-10514/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de membres dels cossos de seguretat que presta-
ven llurs serveis a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) el 2010
Tram. 314-10515/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització del contracte amb l’empresa Avialsa per a l’extin-
ció d’incendis
Tram. 314-10517/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat del contracte amb l’empresa Avialsa per a l’extin-
ció d’incendis
Tram. 314-10518/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació de l’empresa Avialsa en vols per a l’extinció d’in-
cendis
Tram. 314-10519/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació de l’empresa Avialsa en productes per a l’extinció 
d’incendis
Tram. 314-10520/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels serveis que presta l’empresa Avialsa per a l’ex-
tinció d’incendis
Tram. 314-10521/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels productes que utilitza l’empresa Avialsa en l’ex-
tinció d’incendis
Tram. 314-10522/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de dividir en dos blocs el contracte amb l’empre-
sa Avialsa per a l’extinció d’incendis
Tram. 314-10523/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes de conservació dels delfinaris i els espectacles 
amb dofins
Tram. 314-10536/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat i el cost de la integració tarifària a 
les comarques gironines en el desenvolupament del Pla de 
transports de viatgers
Tram. 314-10537/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà
Tram. 314-10556/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Em-
pordà
Tram. 314-10557/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions i les obligacions del conveni signat per a ubicar a 
Barcelona una subseu del museu State Hermitage
Tram. 314-10805/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències amb pena de treballs en benefici de la comunitat 
dictades a Barcelona el 2013
Tram. 314-10936/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’acabament de les obres i la posada 
en funcionament del centre de preventius de la Zona Fran-
ca de Barcelona i la previsió per al tancament de la presó 
Model
Tram. 314-10965/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
no-renovació dels contractes dels interins que estan en situ-
ació de baixa per malaltia o per maternitat a l’Administració 
de justícia
Tram. 314-11068/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’Administració penite-
nciària el 2010
Tram. 314-11246/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’administració peniten-
ciària el 2011
Tram. 314-11248/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’administració peniten-
ciària el 2012
Tram. 314-11250/10
Resposta del Govern p. 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions per escrit que han presentat els interns 
dels centres penitenciaris davant l’administració peniten-
ciària el 2013
Tram. 314-11252/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
protecció de les dades penitenciàries
Tram. 314-11253/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat que s’apliquen en els centres peniten-
ciaris en cas d’amenaces entre reclusos
Tram. 314-11255/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de seguretat personal de reclusos aplicades 
el 2013
Tram. 314-11256/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de canvi de mòdul per amenaces entre reclusos 
del 2013
Tram. 314-11257/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de canvi de mòdul per amenaces entre reclusos 
del 2014
Tram. 314-11258/10
Resposta del Govern p. 31

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la implantació d’un impost per a les companyies 
que ofereixen el servei d’ADSL
Tram. 311-00917/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la prohibició als agents rurals de denunciar ir-
regularitats urbanístiques fora dels espais naturals protegits
Tram. 311-01131/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió que els agents rurals deixin de controlar 
el compliment de la normativa urbanística
Tram. 311-01132/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les funcions del Cos d’Agents Rurals
Tram. 311-01133/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la signatura d’un protocol per a donar cobertura 
legal a l’actuació dels agents rurals en matèria urbanística
Tram. 311-01134/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’acte de presentació de la sectorial Mossos per la 
Independència de l’Assemblea Nacional Catalana a Tarragona
Tram. 311-01138/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de l’adequació del canó d’aigua dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 311-01139/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la formació dels mossos d’esquadra per a la utilit-
zació del canó d’aigua
Tram. 311-01140/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la graduació de la intensitat del raig dels canons 
d’aigua dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01141/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la capacitat del dipòsit del canó d’aigua dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01142/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els projectils viscoelàstics i les llançadores dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01143/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els elements robustos que es preveu d’adquirir per 
a les unitats especialitzades en ordre públic
Tram. 311-01144/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions en camins ramaders del Priorat
Tram. 311-01150/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords amb el Consell Comarcal del Priorat en 
matèria de camins ramaders
Tram. 311-01151/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions de conservació de la biodiversitat 
al Priorat que són fruit del conveni amb l’Obra Social de la 
Caixa
Tram. 311-01152/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’agents de l’Àrea Regional de Re-
cursos Operatius dels Mossos d’Esquadra en el dispositiu 
desplegat a l’estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de 
febrer
Tram. 311-01156/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la proporcionalitat del dispositiu policial desplegat 
a l’estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01157/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els fets que van motivar l’actuació dels agents 
antiavalots a l’estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de 
febrer
Tram. 311-01158/10
Anunci p. 37
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals els agents de l’Àrea Regional 
de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra van impe-
dir la sortida de les persones concentrades dins l’estació de 
Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01159/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals els agents de l’Àrea Regional 
de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra van iden-
tificar les persones que protestaven a l’estació de Renfe de 
Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01160/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la justificació del fet que agents antiavalots colpe-
gessin i arrosseguessin manifestants a l’estació de Renfe de 
Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01161/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les càrregues policials a l’estació de Renfe de 
Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01162/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació dels agents de l’Àrea Regional de Re-
cursos Operatius dels Mossos d’Esquadra amb relació als 
incidents que es van produir a l’estació de Renfe de Manresa 
(Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01163/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris d’intervenció del dispositiu policial 
desplegat a l’estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de 
febrer
Tram. 311-01164/10
Anunci p. 39

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant 
Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 314-11472/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
material antiavalots i els cursos de formació dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-11473/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
nou pla de viabilitat per al Gran Teatre del Liceu
Tram. 314-11474/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement del Departament de Cultura amb relació a les 
noves accions del Gran Teatre del Liceu pel que fa a la rees-
tructuració de personal
Tram. 314-11475/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acomiadaments al Gran Teatre del Liceu i les declaracions 
del conseller de Cultura
Tram. 314-11476/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data de posada en funcionament de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra del districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
de Barcelona
Tram. 314-11477/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de posada en funcionament de la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra del districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 314-11478/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions fetes amb relació a les cancel·lacions de vols a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire per la boira
Tram. 314-11479/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis per a minimitzar els efectes de la boira a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 314-11480/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
introducció de canvis en els sistemes antiboira de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 314-11481/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació amb el sistema instrumental d’aterratge de catego-
ria 2 a l’aeroport de Lleida-Alguaire per a evitar-hi el desvia-
ment i la cancel·lació de vols
Tram. 314-11482/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pèrdues econòmiques provocades per les cancel·lacions de 
vols per la boira a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-11483/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trencament d’un tub de gas de Gas Natural a la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de les Corts, a Barcelona
Tram. 314-11484/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions del Cos d’Agents Rurals
Tram. 314-11485/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retribucions dels membres del consell d’administració i dels 
càrrecs directius del Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 314-11486/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-11487/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
justificació del pagament de la taxa per l’emissió d’informes 
d’estrangeria
Tram. 314-11488/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el doble gravamen de la taxa per l’emissió d’informes d’es-
trangeria
Tram. 314-11489/10
Formulació p. 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals setzes metges de l’Hospital Arnau de Vi-
lanova, de Lleida (Segrià), han passat a prestar llurs serveis a 
l’Aragó
Tram. 314-11490/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del bitllet d’autobús des d’Almacelles i Lleida a Barce-
lona
Tram. 314-11491/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis tècnics sobre la viabilitat del reg a les zones protegi-
des de l’àmbit del canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-11492/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats dels estudis tècnics sobre la viabilitat del reg a 
les zones protegides de l’àmbit del canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-11493/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels estudis tècnics sobre la viabilitat del reg a 
les zones protegides de l’àmbit del canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-11494/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acte de presentació de la sectorial Mossos per la Indepen-
dència de l’Assemblea Nacional Catalana a Tarragona
Tram. 314-11495/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’adequació del canó d’aigua dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-11496/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectils viscoelàstics i les llançadores dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-11497/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
elements robustos que es preveu d’adquirir per a les unitats 
especialitzades en ordre públic
Tram. 314-11498/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acció formativa amb relació a operacions auxiliars de ser-
veis administratius i generals
Tram. 314-11499/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria paisatgística previstes al Baix Camp, 
la Conca de Barberà, les Garrigues i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11500/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del cabal ecològic de la riera d’Asmà i sobre 
l’ampliació de la pedrera del Xiprer
Tram. 314-11501/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la candidatura del Priorat a ésser declarat paisatge cultural 
agrari de muntanya
Tram. 314-11502/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions en camins ramaders i de conservació de la 
biodiversitat al Priorat
Tram. 314-11503/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals a les comarques de Girona
Tram. 314-11504/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 25/X, sobre l’activitat industrial i 
la reactivació econòmica del Solsonès
Tram. 314-11505/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament dels habitatges de Catalunya Caixa que ha 
de gestionar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-11506/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament dels habitatges de Bankia que ha de gestio-
nar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-11507/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament dels habitatges de la Sareb que ha de gestio-
nar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-11508/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
escoles que reben diners públics i segreguen els alumnes 
per sexes
Tram. 314-11509/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
menjadors escolars amb oferta de menjar ecològic
Tram. 314-11510/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa «Menja bé, per sentir-te bé» i sobre els programes 
de consum de llet i fruita i de lluita contra el sobrepès i l’obe-
sitat infantil
Tram. 314-11511/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les dades nutricionals del Protocol del nen sa, 
de l’atenció primària
Tram. 314-11512/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nens amb mancances alimentàries detectats a 
l’atenció primària
Tram. 314-11513/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades de nens menors de catorze anys amb malnutrició 
i desnutrició
Tram. 314-11514/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols per a lluitar contra els problemes de malnutri-
ció infantil
Tram. 314-11515/10
Formulació p. 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
al·legacions i les propostes que s’han presentat al procés de 
modificació del Decret 460/2004, del Consell Nacional de 
Dones de Catalunya i de creació de les assemblees territo-
rials de dones de Catalunya
Tram. 314-11516/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la variant de la carretera BV-2041 i les accions de 
manteniment previstes
Tram. 314-11517/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’accidentalitat de la carretera BV-2041
Tram. 314-11518/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancar la línia de P3 de l’Escola Mediterrània, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-11519/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancar línies escolars de centres educatius del 
Baix Llobregat
Tram. 314-11520/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mapa de serveis sanitaris del Baix Llobregat
Tram. 314-11521/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu policial i el nombre d’agents antiavalots en la ma-
nifestació del 12 de febrer a l’estació de Renfe de Manresa 
(Bages)
Tram. 314-11522/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords del Departament d’Ensenyament amb el Conserva-
tori del Liceu i el Taller de Músics
Tram. 314-11523/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un conveni entre el Departament d’Ensenya-
ment i el Conservatori del Liceu
Tram. 314-11524/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un conveni entre el Departament d’Ensenya-
ment i el Taller de Músics
Tram. 314-11525/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació del Departament d’Ensenyament amb les escoles de 
música de titularitat privada que imparteixen estudis musi-
cals de grau superior
Tram. 314-11526/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions del Departament d’Ensenyament al Conserva-
tori del Liceu del 2011 ençà
Tram. 314-11527/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions del Departament d’Ensenyament al Taller de 
Músics del 2011 ençà
Tram. 314-11528/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions del Departament d’Ensenyament a l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-11529/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords del Departament de Cultura amb el Conservatori del 
Liceu i el Taller de Músics
Tram. 314-11530/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un conveni entre el Departament de Cultura i el 
Conservatori del Liceu
Tram. 314-11531/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un conveni entre el Departament de Cultura i 
el Taller de Músics
Tram. 314-11532/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació del Departament de Cultura amb les escoles de mú-
sica de titularitat privada que imparteixen estudis musicals 
de grau superior
Tram. 314-11533/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions del Departament de Cultura al Conservatori del 
Liceu del 2011 ençà
Tram. 314-11534/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions del Departament de Cultura al Taller de Músics 
del 2011 ençà
Tram. 314-11535/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa SATI Grupo Téxtil, SA de la Garriga (Vallès Ori-
ental)
Tram. 314-11536/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
substitució de l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilama-
jor (Vallès Oriental), en un institut
Tram. 314-11537/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’oferta de places de P4, P5 i primària a l’Es-
cola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-11538/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’oferta de places de P3 a l’Escola Vilama-
gore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-11539/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives per a l’escolarització dels alumnes de l’Escola 
Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental), en 
cas de tancament
Tram. 314-11540/10
Formulació p. 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
capacitat de l’Escola Joan Casas, de Sant Antoni de Vila-
major (Vallès Oriental), per a acollir els alumnes de l’Escola 
Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès O riental), en 
cas de tancament
Tram. 314-11541/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilama-
jor (Vallès Oriental)
Tram. 314-11542/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de P3 en les escoles públiques per al curs 2014-2015
Tram. 314-11543/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32 al pas 
pel Masnou (Maresme)
Tram. 314-11544/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’afluència de vehicles a la carretera C-32 per 
l’homogeneïtzació del preu per quilòmetre
Tram. 314-11545/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reobrir una línia de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-11546/10
Formulació p. 66

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi de criteri amb relació a la reobertura d’una línia de P3 a 
l’Escola Joan Coromines, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-11547/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de construir l’Escola Joan Coromines, de Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-11548/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura i el tancament de línies d’ensenyament en diver-
sos centres educatius de Mataró (Maresme)
Tram. 314-11549/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
base de les decisions d’obertura i tancament de línies d’en-
senyament en diversos centres educatius de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 314-11550/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords amb l’Ajuntament de Mataró (Maresme) relatius a 
l’obertura i el tancament de línies d’ensenyament en diversos 
centres educatius
Tram. 314-11551/10
Formulació p. 68
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el deute amb les entitats de 
dones i feministes del 2011
Tram. 311-00548/10

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, tinguda el 18.02.2014, DSPC-C 337.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el deute amb les entitats de 
dones i feministes del 2012
Tram. 311-00549/10

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, tinguda el 18.02.2014, DSPC-C 337.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari previst de paga-
ment del deute a les entitats de dones i fe-
ministes
Tram. 311-00550/10

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, tinguda el 18.02.2014, DSPC-C 337.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’obrir alguna 
convocatòria d’ajuts per a entitats de dones 
i feministes
Tram. 311-00551/10

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, tinguda el 18.02.2014, DSPC-C 337.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la proposta de canvi amb relació a l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya
Tram. 314-10122/10

Resposta del Govern
Reg. 54913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10122/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de canvi amb relació a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10122/10 i 314-
10123/10 es responen de forma conjunta.

El Decret 56/2013, de 22 de gener de reestructuració 
del Departament de Salut, va donar prioritat estratè-
gica a la salut pública i comunitària mitjançant la cre-
ació de la Secretaria de Salut Pública donant compli-
ment al mandat de l’article 14 de la Llei 18/2009 del 
22 d’octubre, de salut pública, que preveia la creació 
d’una secretaria sectorial per a donar el màxim impuls 
a les polítiques i estratègies de salut pública, per a ga-
rantir les funcions d’autoritat sanitària i d’òrgan rector 
en matèria de salut pública. Així mateix, el decret pre-
veu que l’Agència de Salut Pública de Catalunya resti 
adscrita al Departament de Salut mitjançant la Secre-
taria de Salut Pública.

Per altra part, en la línia impulsada pel Govern de la 
Generalitat de simplificació del seu sector públic, les 
mesures adoptades refermen el compromís assumit en 
matèria de reducció del sector públic iniciat la legisla-
tura anterior i que tenen continuïtat en la present.

S’està reduint el nombre d’entitats instrumentals amb 
la convicció que la disminució de la fragmentació del 
sector no suposarà una pèrdua de l’eficiència en la pres-
tació dels serveis. Aquest compromís de racionalització 
i simplificació del sector públic ha comportat l’adop-
ció de mesures que permetran la conciliació de l’asso-
liment dels objectius d’eficiència sense que disminueixi 
el nivell de qualitat de la prestació dels serveis públics 
a organismes que es van crear i amb l’adequació de la 
seva configuració jurídica de l’ens i del seu personal a 
les funcions d’autoritat sanitària.
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La proposta de canvi i modernització de la salut públi-
ca manté íntegres les funcions i objectius de l’ASPCAT 
com a òrgan administratiu integrat en l’estructura de-
partamental, i també el nom i la marca. La millora es 
concentra en un canvi de personalitat jurídica, en una 
disminució de l’estructura directiva i en una optimitza-
ció de recursos de les estructures administratives de-
partamentals (canvia l’anatomia i es manté la fisio logia).

A part de les raons esmentades, aquest canvi està em-
marcat en el desplegament efectiu de la Secretaria de 
Salut Pública, que ha de permetre impulsar la salut pú-
blica des d’un nivell orgànic de rang superior al que 
tenia fins ara l’Agència i ha de permetre una integració 
completa en el model organitzatiu del Departament de 
Salut.

En relació a les reunions i trobades informatives amb 
els diversos òrgans competents en Salut Pública:

– En data 1 d’octubre, es va celebrar el Consell d’Ad-
ministració de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya, on es va informar del contingut del nou model 
organitzatiu de l’ASPCAT. El Consell d’Administració 
de l’Agència està constituït per l’Associació de Muni-
cipis de Catalunya, la Federació Catalana de Mu-
nicipis, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, Departament d’Economia i 
Coneixement, el Departament d’Ensenyament i el De-
partament de Benestar Social i Família.

– En data 15 d’octubre, es va reunir la Comissió de Se-
guiment del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’ASPCAT, on així mateix, s’informà 
sobre el contingut del nou model organitzatiu.

– En data 22 d’octubre, es van reunir a l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, representants de la Federació 
de Municipis de Catalunya, de l’Associació de Municipis 
de Catalunya i de l’ASPCAT, on s’informà, entre d’altres 
temes, sobre el contingut del nou model organitzatiu.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions i els acords per a suprimir 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya com 
a ens de govern compartit
Tram. 314-10123/10

Resposta del Govern
Reg. 54913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10122/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estructura organitzativa de les polítiques 
de seguretat alimentària
Tram. 314-10124/10

Resposta del Govern
Reg. 54914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10124/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura organitzativa de les polítiques de seguretat 
alimentària

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya, aprovat 
pel Govern de la Generalitat en data 12 de març de 
2013, identifica els objectius que cal assolir i les in-
tervencions que han de desenvolupar les administraci-
ons públiques competents en seguretat alimentària. El 
plantejament estratègic del Pla planteja un model d’in-
tervenció integrada basada en el principi de la granja a 
la taula en el que participen diferents entitats de l’Ad-
ministració pública catalana que intervenen en les di-
ferents fases de la cadena alimentària dins de l’àmbit 
de les seves respectives competències. Cal considerar 
que l’estructura organitzativa de les polítiques de se-
guretat alimentària, manté la línia continuista pel que 
fa al pla estratègic i el seu desenvolupament.

Els organismes públics responsables de l’execució del 
Pla, com també les seves funcions, es descriuen breu-
ment a continuació.

Dins del Departament de Salut destaquem els organis-
mes següents:

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 
és una estructura que s’integra a la Secretaria de Salut 
Pública del Departament de Salut i té com a funcions 
principals la vigilància epidemiològica de les malalties 
transmissibles i els brots epidèmics, el disseny i l’execu-
ció de programes sanitaris per a la protecció i la promo-
ció de la salut i la seguretat alimentària.

Dins de l’ASPCAT cal destacar l’àrea de Protecció 
de la Salut que té funcions de promoció de pràctiques 
correctes i control oficial en el marc de la prevenció 
dels efectes nocius sobre la salut pública que es puguin 
produir per la presència d’agents químics, físics i bio-
lògics en el medi i els aliments.

D’altra banda, l’Agència Catalana de Seguretat Ali-
mentària (ACSA), que és una àrea especialitzada de 
l’ASPCAT, duu a terme les funcions d’avaluació i co-
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municació de riscos per a la salut relacionats amb la 
cadena alimentària, així com la planificació estratè-
gica i la coordinació de les accions de les administra-
cions públiques competents en la matèria. Promou la 
col·laboració i la participació de tots els implicats en la 
seguretat alimentària, com ara els sectors productius, 
les organitzacions de consumidors i usuaris i els cen-
tres científics i de recerca.

Les activitats d’execució de programes en el territori 
per part de l’ASPCAT són dutes a terme pels seus ser-
veis territorials amb els suport analític dels laborato-
ris de Salut Pública, els quals practiquen anàlisis d’ai-
gües, aliments i altres substrats.

Dins el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural destaquen els organis-
mes següents:

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, que té 
com a funcions el control i el foment de la millora de 
la producció agrícola, ramadera i agroalimentària, ai-
xí com el control de la sanitat animal i vegetal. Aques-
ta Direcció General està organitzada en les subdirec-
cions següents:

La Subdirecció General d’Agricultura, que porta a ter-
me l’avaluació, l’anàlisi i l’orientació de la producció 
agrícola; la promoció i el control de la producció agrà-
ria integrada i la producció agrària ecològica; així com 
la promoció i el control oficial de la sanitat vegetal, in-
cloent-hi tot allò relacionat amb el control oficial de la 
producció, la comercialització i la utilització de pro-
ductes fitosanitaris.

La Subdirecció General de Ramaderia, que té encoma-
nades funcions de foment de la millora i el control oficial 
de la producció ramadera i la sanitat animal, incloent-hi 
tot allò relacionat amb la producció, la comercialització i 
la utilització de medicaments veterinaris.

La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indus-
tries Agroalimentàries s’estructura en la Subdirecció 
General de Transferència i Innovació Agroalimentà-
ria amb funcions en matèria de recerca i innovació 
tecnològica, assessorament, formació i laboratoris de 
productes agroalimentaris, i la Subdirecció General 
d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries, que té com a 
funcions elaborar i proposar les polítiques i estratègies 
en matèria d’ordenació de l’alimentació, la qualitat i 
les indústries agroalimentàries. S’ocupa del foment de 
la qualitat dels productes agroalimentaris i el control 
oficial del compliment de la normativa sobre qualitat, 
i de la lluita contra el frau en l’àmbit agroalimentari.

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, que 
desenvolupa funcions d’ordenació i control oficial en 
matèria de pesca marítima, recursos marins i protec-
ció del litoral, aqüicultura i marisqueig.

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, 
que té com a funcions portar a terme estudis i formular 
propostes relatives a la conservació, la gestió i la mi-

llora del patrimoni natural; la minimització i el con-
trol dels impactes sobre el medi natural, els espais pro-
tegits i la protecció dels animals; la coordinació de les 
actuacions de vigilància, control i inspecció del medi 
natural, i l’impuls d’accions de prevenció de les infrac-
cions i d’assessorament i conscienciació ciutadana per 
fomentar conductes respectuoses amb el medi natural. 
En aquesta Direcció General destaquen les funcions 
de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques, que són les de pla-
nificació i gestió en l’àmbit de la caça, i de l’Àrea de 
Pesca Continental, que té funcions de planificació i 
gestió de pesca i piscifactories en aigües continentals.

Les activitats de control oficial són executades pels 
Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que 
tenen el suport dels laboratoris de Sanitat Ramadera 
de Lleida, la Seu d’Urgell i Vic, així com del Labora-
tori de Sanitat Vegetal i del Laboratori Agroalimentari 
que tenen seu a Cabrils.

D’altra banda, dins el Departament d’Empresa i Ocu-
pació destaca l’Agència Catalana del Consum, que té 
com a funcions el control oficial de la informació i la 
seguretat dels productes i els serveis posats a dispo-
sició dels consumidors i usuaris; la detecció i el con-
trol de fraus, la informació incompleta o que indueixi 
a error, la publicitat enganyosa i la utilització de clàu-
sules abusives; la informació i l’assessorament dels 
consumidors i usuaris sobre els seus drets i la manera 
d’exercir-los; la promoció de la formació dels consu-
midors i usuaris així com dels agents econòmics, i la 
potenciació de la mediació i l’arbitratge; les relacions 
institucionals i la participació directa de les persones 
mitjançant les associacions de consumidors i usuaris i 
els agents econòmics i socials.

Dins el Departament de Territori i Sostenibilitat cal des-
tacar els organismes següents:

La Direcció General de Qualitat Ambiental, que s’en-
carrega de vetllar per l’ús racional dels recursos en 
matèria de medi ambient i coordinar les actuacions de 
control oficial d’activitats amb incidència ambiental, 
com també de la vigilància, la previsió i el control de la 
qualitat de l’aire i la protecció de l’ambient atmosfèric.

La Direcció General de Polítiques Ambientals té, en-
tre les seves funcions, definir les polítiques ambientals 
i de sostenibilitat aplicables als plans i programes de la 
Generalitat i impulsar el procés de l’Estratègia per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya, per tal de 
fomentar la incorporació d’objectius i criteris interna-
cionals de desenvolupament sostenible a les polítiques 
sectorials.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que té com a fun-
cions l’elaboració i la revisió dels programes i els pro-
jectes hidrològics; el control dels aprofitaments hidràu-
lics i els aspectes qualitatius i quantitatius de les aigües 
del domini públic hidràulic; el control, la vigilància i 
la inspecció de la xarxa bàsica i altres instal·lacions hi-
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dràuliques, els aprofitaments de les aigües superficials i 
subterrànies existents, així com els abocaments que pu-
guin afectar les aigües superficials, subterrànies i marí-
times; el control de la contaminació de les aigües mit-
jançant la fixació de valors límit d’emissió i objectius 
de qualitat del medi receptor, així com la coordinació 
de les actuacions de les administracions competents en 
matèria d’abastament i sanejament d’aigües al territo-
ri de Catalunya. El laboratori de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, amb seu a Barcelona, dóna el suport analític 
corresponent a les activitats de control oficial.

L’Agència de Residus de Catalunya, que té com a fun-
cions el foment i l’execució dels programes de gestió de 
residus. A través de la seva Àrea Industrial porta a ter-
me estudis relacionats amb la gestió de residus; accions 
de promoció de la minimització i la valoració dels resi-
dus industrials; l’avaluació de projectes d’instal·lacions 
públiques i privades de gestió de residus; el control de 
les activitats gestores de residus i totes les activitats in-
dustrials relacionades amb la producció i gestió dels 
seus residus; la identificació, l’anàlisi i la caracteritza-
ció dels residus, així com la promoció i el control del 
tractament adequat dels sòls contaminats, mitjançant 
un laboratori propi situat a Barcelona.

Finalment, les administracions locals, en compliment 
d’allò que estableixen la Llei 18/2009, de 22 d’octu-
bre, de salut pública i el Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, en l’àmbit de la 
seguretat alimentària, tenen les funcions de gestió del 
risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, 
i en especial la gestió del risc per a la salut pel que fa a 
les aigües de consum públic i els productes alimenta-
ris en les activitats del comerç minorista, la restauració 
(venda directa d’aliments preparats als consumidors, 
amb repartiment a domicili o sense), la producció i el 
transport d’àmbit local.

Així mateix, determinades entitats locals de caràcter 
supramunicipals com ara les diputacions i els consells 
comarcals exerceixen funcions de coordinació i suport 
tècnic, jurídic i econòmic als ajuntaments per al des-
envolupament de programes de control oficial en ma-
tèria de salut pública i consum.

S’ha de fer especial menció de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona, que en l’àmbit territorial de la ciu-
tat de Barcelona exerceix les funcions pròpies d’una 
Administració local, així com totes aquelles que a la 
resta de Catalunya corresponen al Departament de Sa-
lut: vigilància epidemiològica i protecció i promoció 
de la salut.

Mitjançant la Direcció de Seguretat Alimentària re-
alitza funcions de control oficial de les activitats de 
transformació i distribució d’aliments tant en indús-
tries com en mercats centrals i establiments minoris-
tes i de restauració col·lectiva, incloent-hi les que es 
porten a terme a la via pública. Cal destacar el seu 

laboratori, que dona servei a les sol·licituds d’anàlisis 
quí miques i microbiològiques dels serveis propis, de la 
Generalitat i de l’Ajuntament, la Direcció de l’Obser-
vatori de la Salut Pública, que s’ocupa de la vigilància 
epidemiològica, i la Direcció de Vigilància i Control 
Ambiental.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa
Tram. 314-10387/10

Resposta del Govern
Reg. 55113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10387/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres residencials d’acció educativa

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Rosa Amorós i Capdevila

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que a 
desembre de 2013 a Catalunya hi ha 97 Centres Resi-
dencials d’Acció Educativa (CRAE), dels quals 75 són 
concertats, 12 de gestió delegada i 10 són propis.

Del total d’infants o adolescents ingressats, el 44,6% 
són noies i el 55,4%, nois. La franja d’edat majoritària 
és entre 15 i 17 anys.

La ràtio de menors per professionals en els CRAE és 
la que estableix la Cartera de Serveis Socials.

Barcelona, 12 de febrer de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la violència masclista als centres resi-
dencials d’acció educativa
Tram. 314-10388/10

Resposta del Govern
Reg. 55114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10388/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la violència masclista als centres residencials d’acció 
educativa

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Rosa Amorós i Capdevila

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-10389/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que a la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adoles-
cència no li consta que succeeixin casos de violència 
masclista dins dels Centres Residencials d’Acció Edu-
cativa (CRAE).

El percentatge d’infants acollits en CRAE amb histò-
ria coneguda d’abús i/o violència sexual, representa un 
2% del total dels infants acollits.

L’acció educativa dels CRAE preveu el treball de les 
relacions afectives i socials en el marc del respecte als 
altres, des de tots els seus enfocaments. Els centres 
que tenen residents adolescents programen activitats i 
tallers enfocats a la prevenció de la violència masclista 
i d’abusos o violència sexual.

D’altra banda us informo que el Departament de Ben-
estar Social i Família ofereix, dins el seu programa de 
formació específica adreçat als professionals de ser-
veis socials de Catalunya, cursos per a l’abordatge de 
violència masclista i abús sexual. Durant l’any 2013 
han tingut lloc els cursos següents:

– Violència masclista en l’àmbit comunitari: tràfic amb 
exploració sexual, mutilacions genitals femenines i 
matrimonis forçats.

– Intervenció d’emergència davant d’una situació críti-
ca de violència masclista.

– Intervenció amb dones que han viscut violència mas-
clista i que pateixen una psicopatia.

– Sessió formativa Protocol de valoració del risc de 
violència de parella contra la dona per part de la seva 
parella o exparella.

– El vincle afectiu en la relació materno-filial quan 
s’han viscut situacions de violència masclista.

En l’àmbit específic dels professionals d’atenció a la 
infància, durant el 2013 s’han programat dos cursos:

– L’abús sexual infantil.

– Intervenció educativa amb menors que han patit abu-
sos sexuals.

En col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, s’ha 
iniciat un projecte per a la formació en prevenció d’abu-
sos sexuals entre iguals adolescents. El treball amb el 
presumpte agressor, en cas que sigui un noi o noia tute-
lats, es pot abordar des de dues vessants:

– Si és menor de 14 anys, des del Programa Educant 
amb responsabilitat, es dóna resposta a casos en què un 
menor de 14 anys hagi estat denunciat com autor d’un 
delicte o falta. L’equip de menors de 14 anys inimputa-
bles (EMI 14) valora la situació personal del noi o noia 
denunciat/da, hi intervé des de l’àmbit educatiu, n’atén 
els dèficits observats i/o el deriva al recurs adient.

– Si és major de 14 anys, des de DGAIA es col·labora 
amb els programes de reinserció de justícia juvenil.

Barcelona, 12 de febrer de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la formació específica dels professionals 
dels centres residencials d’acció educativa
Tram. 314-10389/10

Resposta del Govern
Reg. 55114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10388/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals ha contractat 
Independent Diplomat
Tram. 314-10418/10

Resposta del Govern
Reg. 54904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10418/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals ha contractat Independent Diplomat

Grup Parlamentari: GP SOC
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Proponents: Miquel Iceta i Llorens

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: 314-10418/10 a 314-10420/10, ambdues incloses, 
amb la informació facilitada per la Secretaria d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Independent Diplomat és una entitat sense ànim de lu-
cre especialitzada a donar assessorament i assistència 
pràctica en l’estratègia diplomàtica i tècnica als go-
verns, grups polítics, organitzacions internacionals i 
organitzacions no governamentals.

El Govern ha contractat els serveis d’Independent Di-
plomat per tal d’afavorir l’establiment de contactes re-
llevants en el món polític, econòmic, social, instituci-
onal i de la comunicació i com una eina per reforçar 
la delegació del Govern als Estats Units i millorar la 
projecció internacional de Catalunya en aquest país.

La relació contractual del Govern de Catalunya amb 
Independent Diplomat, tal com va detallar el conse-
ller de la Presidència durant la seva intervenció en el 
Debat dels Pressupostos de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals del passat 25 de novembre, va ser de 360.000 
euros el 2013.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del contracte signat amb Inde-
pendent Diplomat
Tram. 314-10419/10

Resposta del Govern
Reg. 54904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10418/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el contingut del contracte signat amb In-
dependent Diplomat
Tram. 314-10420/10

Resposta del Govern
Reg. 54904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10418/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades pel Consell 
Català de l’Esport del 2010 ençà
Tram. 314-10425/10

Resposta del Govern
Reg. 54905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10425/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades pel Consell Català de l’Es-
port del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregun-
ta escrita, amb número de tramitació: 314-10425/10, 
amb la informació facilitada per la Secretaria General 
de l’Esport.

Barcelona, 10 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 so-
bre els certificats de professionalitat en l’àm-
bit sociosanitari
Tram. 314-10429/10

Resposta del Govern
Reg. 55409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10429/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els certificats de professionalitat en l’àmbit sociosanitari

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

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

El programa Acredita’t va ser una novetat per atendre 
la necessitat de reconeixement de les competències 
professionals i ha donat resposta als seus objectius.

Actualment, el procediment està actiu i en cap mo-
ment s’ha bloquejat.

El termini inicialment previst per a la publicació dels re-
sultats d’acreditació de competències era el 30/06/2012, 
data en què es van publicar el 96% dels resultats.

Certament, ha existit un cert retard motivat per una in-
cidència en la transferència telemàtica de les dades al 
registre del Servei Públic de Empleo Estatal (SEPE) 
que en aquests moments ja està resolta i per tant, s’ha 
donat prioritat a l’expedició d’aquests certificats de pro-
fessionalitat.

Actualment, les sol·licituds relacionades amb aquest 
procés d’acreditació que han sol·licitat el certificat de 
professionalitat estan resoltes en un 93%.

Barcelona, 13 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’incendi del Baix Em-
pordà de l’11 de novembre de 2013
Tram. 314-10430/10

Resposta del Govern
Reg. 55097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10430/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de 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 Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, a través del Cos d’Agents 
Rurals, està investigant les causes de l’incendi de Vi-
lopriu.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius per al control de l’incen-
di del Baix Empordà de l’11 de novembre de 
2013
Tram. 314-10432/10

Resposta del Govern
Reg. 54639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10432/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius per al control de l’incendi del Baix Empor-
dà 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 respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-10432/10, 314-
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10434/10, 314-10435/10, 314-10436/10, 314-10437/10 i 
314-10438/10.

En el control de l’incendi declarat a la comarca del 
Baix Empordà el dia 11 de novembre de 2013 van in-
tervenir, entre efectius de personal i mitjans materials, 
un total de 930.

El Departament d’Interior disposa dels mitjans hu-
mans i dels recursos necessaris per atendre els serveis, 
tant durant la campanya forestal com fora d’aquest pe-
ríode.

Els mitjans aeris intervenen sota les regles de vol vi-
sual, de manera que no operen fora de l’horari d’orto 
a ocàs.

En el cas de l’incendi del Baix Empordà esmentat, el 
foc s’inicià al voltant de les 19:00 h. del dia 11, de ma-
nera que les aeronaus ja no van poder enlairar-se. Du-
rant el dia 12 de novembre els mitjans aeris van operar 
amb normalitat, tot i les fortes ratxes de vent que van 
arribar al límit operatiu d’helicòpters i d’amfibis.

Cal esmentar que els mitjans aeris que treballen en in-
cendis forestals estan sotmesos a una normativa aero-
nàutica força estricta, en la qual es troben recollits tots 
els aspectes que regulen la seguretat aèria en incendis 
forestals.

L’Estat va oferir les aeronaus que hi havia disponibles 
en aquell moment, dos Canadair C-415, que van ar-
ribar a l’àrea de l’incendi el dia 12 de novembre a les 
10:00 h. i van finalitzar la jornada a l’aeroport de Giro-
na, on varen pernoctar. El dia 13 se’ls va donar l’ordre 
de retornar a les seves bases d’origen.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural havia treballat amb anterio-
ritat a la zona de l’incendi, donant suport tècnic a la 
planificació de la prevenció d’incendis i a la gestió fo-
restal i suport econòmic a les activitats de les ADF lo-
cals i a les empreses forestals de la zona per a l’adqui-
sició de maquinària i la gestió de la biomassa.

Si bé les discontinuïtats entre terrenys forestals de la 
zona venia regida pel mosaic agroforestal de què està 
formada, existien determinades zones amb acumula-
cions de combustible que trencaven aquesta disconti-
nuïtat. Aquestes corresponien a marges de conreus i a 
l’estructura de la vegetació dels boscos de ribera. La 
pluviometria dels mesos anteriors a l’incendi va difi-
cultar en gran mesura la recuperació de la humitat de 
la vegetació que en aquesta època presenta, habitual-
ment, valors elevats. La incorporació de vent a aquesta 
situació va incrementar el perill.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions preventives del Departament 
d’Interior per la manca de pluges a l’estiu i la 
tardor del 2013
Tram. 314-10434/10

Resposta del Govern
Reg. 54639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10432/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’hores en les quals no han po-
gut intervenir els mitjans aeris en l’incendi del 
Baix Empordà de l’11 de novembre de 2013
Tram. 314-10435/10

Resposta del Govern
Reg. 54639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10432/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les causes per les quals no han pogut in-
tervenir els mitjans aeris durant algunes ho-
res en l’incendi del Baix Empordà de l’11 de 
novembre de 2013
Tram. 314-10436/10

Resposta del Govern
Reg. 54639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10432/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’oferta de col·laboració de mitjans esta-
tals en l’extinció de l’incendi del Baix Empor-
dà de l’11 de novembre de 2013
Tram. 314-10437/10

Resposta del Govern
Reg. 54639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10432/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indrets que eren bruts i van ajudar 
a estendre el foc en l’incendi del Baix Em-
pordà de l’11 de novembre de 2013
Tram. 314-10438/10

Resposta del Govern
Reg. 54639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10432/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a les escoles per a 
material escolar i llibres
Tram. 314-10441/10

Resposta del Govern
Reg. 55412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10441/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a les escoles per a material escolar i 
llibres

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

Mitjançant la Resolució de 16 de gener de 2013, de la 
Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, 
es va publicar l’Acord del Consell de Ministres de 14 
de desembre de 2012, pel qual es formalitzen els crite-
ris de distribució aprovats per la Conferència Sectorial 
d’Educació, així com la distribució resultant, del crè-
dits per a l’any 2012, per al desenvolupament del pro-
grama per al finançament dels llibres de text, material 
didàctic i informàtic en els nivells obligatoris de l’ense-
nyament (BOE núm. 27, de 31.1.2013). En aquest sen-
tit, d’acord amb l’aplicació dels criteris que estableix 
aquesta resolució, a la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya li correspon l’import de 3.653.406,00 €, i represen-
ta, aproximadament, un 30% de l’aportació del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte d’anys anteriors.

Una aportació tan reduïda invalida la seva gestió mit-
jançant una convocatòria, perquè els ajuts que perme-
tria concedir no arribarien a cobrir ni el 10% del cost 
dels llibres de text. En conseqüència, ha calgut trobar 
una altra fórmula que permeti optimitzar els recursos 
minvats i alhora concentrar-los als centres amb situa-
cions més desafavorides.

Per a l’optimització dels recursos, s’ha optat per la mo-
dalitat de reutilització de llibres de text, atès que ja 
s’havia experimentat en anys anteriors, i a més, ha es-
tat recomanada recentment per la Defensora del Pue-
blo en unes Conclusiones sobre uso y financiación de 
los libros de texto.

En una primera fase s’ha fet una assignació econòmi-
ca dels 3,6 milions d’euros als centres del Departament 
d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments obligato-
ris i que estiguin en situacions conflictives, derivades de 
les característiques socioeconòmiques de l’alumnat i de 
l’entorn. De manera que aquests centres puguin adquirir 
llibres de text, material didàctic, i material informàtic, i 
desprès deixar-lo a l’alumnat que no pugui adquirir-los a 
causa de la situació econòmica de la seva família.

La selecció d’aquests centres s’ha fet atenent els se-
güents indicadors:

a) Nombre d’alumnat per centre amb necessitats so-
cioeconòmiques, segons la informació que consta a les 
dades de matrícula. La situació socioeconòmica de ca-
dascun d’aquests alumnes, que ha estat validada en el 
procés d’admissió d’alumnat pels serveis socials muni-
cipals o pels Equips d’Assessorament Psicopedagògic 
del Departament d’Ensenyament.

b) Centres singulars que el Departament ha qualificat 
en ocasions anteriors com a centres que necessiten una 
atenció especial.

c) Centres amb un alt percentatge d’alumnat becat en 
convocatòries d’ajuts anteriors.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la ràtio mínima d’alumnes per professor 
en les guàrdies de pati a l’educació primària 
i secundària
Tram. 314-10442/10

Resposta del Govern
Reg. 55413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10442/10, 314-10443/10, 314-
10444/10, i 314-10445/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la ràtio mínima d’alumnes per professor en les guàrdi-
es de pati a l’educació primària i secundària

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

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

El Departament d’Ensenyament no té establerta cap 
ràtio mínima d’alumnes per a professor/a a l’hora de 
cobrir les guàrdies de pati (d’esbarjo) a les escoles de 
primària i de secundària.

El Decret 102/2010 d’autonomia de centres atorga als 
centres educatius la capacitat d’organitzar els recursos 
per a l’atenció de l’alumnat en totes les activitats que 
es desenvolupen en el centre. Aquesta organització ha 
d’estar contemplada en les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre què, com a part del Projecte 
Educatiu de Centre, ha d’aprovar el Consell Escolar.

L’elaboració de l’horari és responsabilitat de l’equip 
directiu i, entre d’altres aspectes, ha de garantir que 
en cada període de classe i durant el temps de descans 
o d’esbarjo hi hagi el personal de guàrdia necessari 
per assegurar la correcta atenció als alumnes segons 
les característiques físiques i d’ocupació del centre. 
Aquesta organització ha de garantir l’atenció de tot 
l’alumnat d’acord a la singularitat del centre, i amb 
una distribució adequada dels recursos.

En els documents per a l’organització i la gestió dels 
centres, i en concret en el document «organització del 
temps escolar», es menciona, d’acord amb l’establert 
a l’article 10.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, 
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària, que en el cas dels alumnes d’edu-
cació primària el temps d’esbarjo es considera una ac-
tivitat educativa integrada en l’horari lectiu dels alum-
nes i, per tant, s’han de respectar també els principis i 
criteris del projecte educatiu.

Aquesta normativa és d’aplicació a tot el sistema edu-
catiu, i els documents per a l’organització i gestió dels 
centres afecten a tots els centres del Servei d’Educació 
de Catalunya, independentment de la seva titularitat.

Establir una ràtio universal per tots els centres contra-
vindria el principi d’autonomia de gestió dels centres.

Les famílies, d’acord amb l’establert en els articles 
25.3, 148.3 b i 152.2 f de la Llei d’educació, i en el marc 
del Consell Escolar, que té, entre d’altres, les funcions 
d’aprovació de la programació general anual del centre 
i de les normes d’organització i funcionament, tenen la 
potestat d’argumentar i mostrar la seva disconformitat 
al contingut d’aquests documents, que inclouen l’hora-
ri dels professionals i els criteris per la seva confecció.

Els «Documents per a l’organització i la gestió dels cen-
tres», són els mateixos per tots els centres, independent-
ment de la seva titularitat, no obstant, el Departament 
d’Ensenyament respecta les competències dels titulars 
del centres privats establertes pel Conveni Col·lectiu.

Els alumnes han de romandre en el centre educatiu du-
rant el temps d’esbarjo, i les sortides dels alumnes dels 
centres en horari escolar han d’estar degudament auto-

ritzat per la direcció del centre seguint el procediment 
establert en les normes d’organització i funcionament.

D’acord amb l’establert a l’article 178 de la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol d’educació la Inspecció d’Educació ha de 
vetllar pel respecte i pel compliment de les normes, as-
sessorar, orientar, i informar a la comunitat educativa 
en l’exercici de llurs drets i en el compliment de llurs 
obligacions. D’aquesta manera la Inspecció d’Educació 
pot actuar d’ofici o a petició d’algun membre de la co-
munitat educativa per tal que es compleixi l’establert a 
la norma.

No s’ha realitzat cap actuació generalitzada a tots els 
centres sobre aquesta qüestió específica per part de la 
Inspecció d’Educació.

Barcelona, 14 de febrer de 20140

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps dedicat al suport escolar per-
sonalitzat en el temps d’esbarjo
Tram. 314-10443/10

Resposta del Govern
Reg. 55413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10442/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aspecte educatiu del temps d’esbarjo 
i la ràtio d’alumnes per professor a les esco-
les públiques i a les concertades o privades
Tram. 314-10444/10

Resposta del Govern
Reg. 55413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10442/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la sortida d’alumnes d’educació secundà-
ria obligatòria dels centres educatius durant 
l’hora de l’esbarjo
Tram. 314-10445/10

Resposta del Govern
Reg. 55413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10442/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10450/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’extensió del programa de voluntariat per la llengua a 
la Catalunya del Nord

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites, amb número de tramita-
ció: 314-10450/10 a 314-10452/10, ambdues incloses, 
amb la informació facilitada per la Secretaria General 
de la Presidència.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El programa Voluntariat per la llengua a la Catalunya 
Nord s’implantà a través de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà a partir de l’any 2012. El 23 d’abril de 2013 la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà va organitzar un ac-
te públic per presentar les primeres parelles lingüísti-
ques. En una primera fase, aquest programa s’ha dut a 
terme físicament a Perpinyà, lloc on se centra la logís-
tica i on normalment es realitza la trobada entre volun-
taris i aprenents, però és obert a tota la població de la 
Catalunya Nord. Així, les persones que han participat, 
provenen de diferents punts geogràfics de la Catalunya 
Nord. En aquest moment, està previst que es dugui a 
terme també a Prada de Conflent, d’acord amb el Ca-
sal Català del Conflent.

Per tal de desenvolupar el programa Voluntariat per la 
Llengua s’ha establert una col·laboració específica en-
tre la Direcció General de Política Lingüística del De-
partament de Cultura i la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà, així com amb entitats com el Casal Català del 
Conflent. Actual ment, s’està treballant per iniciar una 
col·laboració amb el Sindicat per la Llengua Catalana i 
Occitana (entitat pública mancomunada de municipis 
de la Catalunya Nord) per tal d’estendre aquest progra-
ma als municipis que ho sol·licitin.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari

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

Resposta del Govern
Reg. 54906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10450/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10450/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 55096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10453/10 i 314-10454/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la promoció dels productes catalans en el mer-
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cat ecològic de Perpinyà (Rosselló) i de Prada (Con-
flent)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Bianualment, des del DAAM s’organitzen visites tècni-
ques a la Catalunya Nord amb productors ecològics de 
les comarques del nord–est de Catalunya, sobretot de 
l’Alt Empordà, del Baix Empordà, el Gironès, la Gar-
rotxa i el Pla de l’Estany. A més, de forma periò dica, 
des dels equips tècnics del DAAM en producció eco-
lògica s’informa els productors ecològics de les comar-
ques del nord–est de Catalunya, que hi estiguin inte-
ressats, dels preus de venda setmanals de la plataforma 
FranceAgriMer, del Languedoc-Roussillon, que són 
preus de referència de comercialització de productes 
ecològics al sud de França.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

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

Resposta del Govern
Reg. 55096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10453/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà (Rosselló) amb el «Syndicat Inter-
commnunal pour la Sauvegarde et le Déve-
loppement du Massif des Albères»
Tram. 314-10458/10

Resposta del Govern
Reg. 54907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10458/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros-

selló) amb el «Syndicat Intercommnunal pour la Sau-
vegarde et le Développement du Massif des Albères»

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregun-
ta escrita, amb número de tramitació: 314-10458/10, 
amb la informació facilitada per la Secretaria General 
de la Presidència.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà té 
relacions de treball amb el «Syndicat Intercommunal 
pour la Sauvegarde et le Développement du Massif des 
Albères» a través del projecte PRINCALB (Prevenció 
d’incendis forestals transfronterers a l’Albera i Cap de 
Creus), i del projecte RETECORK (Xarxa de Territo-
ris Surers).

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir la continuï-
tat del programa de prevenció d’incendis fo-
restals a la serra de l’Albera i al cap de Creus
Tram. 314-10459/10

Resposta del Govern

Reg. 55098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10459/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a garantir la continuïtat del programa 
de prevenció d’incendis forestals a la serra de l’Albera 
i al cap de Creus

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

En el pressupost del DAAM per al 2014 ja s’ha previst 
donar prioritat a les inversions en matèria de prevenció 
d’incendis, entre les que es troba l’execució d’alguna 
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de les obres previstes en els documents de planificació 
sorgits del programa PRINCALB.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

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

Resposta del Govern
Reg. 54908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10461/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords amb la Unió Esportiva Arlequins de Perpi-
nyà (USAP)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites, amb número de tramita-
ció: 314-10461/10 i 314-10462/10, amb la informació 
facilitada per la Secretaria General de la Presidència.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

La Casa de la Generalitat a Perpinyà manté relacions 
de caràcter institucional amb la Unió Esportiva Arle-
quins de Perpinyà, USAP, club esportiu de rugbi fun-
dat l’any 1902 i que competeix a la primera lliga fran-
cesa d’aquesta especialitat esportiva.

En aquests moments, no hi ha cap acord vigent entre la 
Generalitat de Catalunya i la USAP.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari

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

Resposta del Govern
Reg. 54908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10461/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’explosió a la planta de 
Repsol Química de Tarragona el 10 de no-
vembre de 2013
Tram. 314-10494/10

Resposta del Govern
Reg. 55410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10494/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’explosió a la planta de Repsol Química 
de Tarragona el 10 de novembre de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que es 
dóna resposta conjunta a les iniciatives amb NT de la 
314-10494/10 a la 314-10498/10 i la 314-10501/10: 

Una vegada efectuada la investigació de les possibles 
causes de l’incident, es conclou que la causa immedia-
ta del mateix és degut a una pèrdua d’estanqueïtat de la 
unió bridada ubicada a la sortida d’una de les vàlvules 
de control de pressió del reactor.

En un primer moment, les causes bàsiques més pro-
bables d’aquesta pèrdua d’estanqueïtat es van estimar 
que es podien deure a: 

1. La duresa i/o composició del material de la junta i 
els perns d’aquesta unió.

2. La rigidesa del sistema (conjunt reactor i canonades 
on es troba la esmentada unió bridada) per absorbir 
tensions per l’estrès tèrmic davant qualsevol alteració.

Quant al punt 1, i una vegada rebuts els informes tèc-
nics del laboratori d’assajos Tecnalia Research and In-
novation, es conclou que la composició del material de 
la junta i els perns és correcta i la seva duresa adequa-
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da, per tant, no poden haver estat la causa de la pèrdua 
d’estanqueïtat de la unió bridada i és descarta.

Per tant, es confirma el punt 2, l’excessiva rigidesa del 
sistema, com la causa bàsica més probable de la pèr-
dua d’estanqueïtat de la unió bridada.

D’acord amb l’informe emès pel Departament d’Inte-
rior sobre els incidents ocorreguts en el polígon quí-
mic de Tarragona, en el període comprès entre l’1 de 
gener i el 15 de setembre de 2013, hi va haver un total 
de 137 d’incidents menors i accidents classificats com 
categoria 1 del Plaseqcat.

D’aquests, 33 van ser no programats, és a dir, incidèn-
cies no previstes de tipus aturades de plantes, purgues, 
sorolls, conats d’incendi, etc... D’aquests 33 casos un 
total de 9 es van produir en cap de setmana o festiu, el 
que representa un 27% de la casuística.

El dimensionat de la organització, tant en nombre de 
persones com en la seva qualificació, pel que fa al rè-
gim de torns de treball, es determina per part de l’em-
presa, en funció de les necessitats per atendre amb 
mitjans propis qualsevol situació d’incidència, tant 
operativa com d’altre tipus. Això fa que es pugui ga-
rantir la seguretat dels processos i de les instal·lacions 
en tot moment.

El nombre de persones presents a la factoria de Repsol 
Química, Polígon Nord, en el moment de l’incident, 
era de 60.

A més del personal propi, i en relació amb la inter-
venció davant d’incidents, es disposa del Parc Químic 
Mancomunat del Polígon Nord (a tocar de les instal-
lacions de Repsol Química), amb una dotació, per 
torn, de 5 persones (un cap de torn i quatre operaris), 
tots ells habilitats com a Bombers d’Empresa.

Les persones presents a la factoria de Repsol Química, 
Polígon Nord, en el moment de l’incident, disposen de 
la formació acadèmica requerida per Repsol (mínima 
de Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent) així 
com les homologacions necessàries pel correcte des-
envolupament de les seves tasques en el lloc de treball.

Això es així pels diferents perfils operatius presents 
en el moment de l’incident, és a dir, tècnic responsa-
ble del torn, responsables de les plantes operatives (co-
mandaments mitjos) i operaris.

Aquest personal acumula experiència operativa en 
plantes de procés de tipus petroquímic d’una mitjana 
de més de 18 anys.

El màxim responsable del torn present a les instal·lacions 
en el moment que es va produir l’incident té qualificació 
professional de tècnic amb una experiència de 34 anys 
en plantes de procés petroquímic.

Tanmateix, la Direcció dels SSTT del Departament 
d’Empresa i Ocupació de Tarragona va atendre les pe-
ticions dels mitjans de comunicació sobre aquest acci-

dent i en cap moment no es va privar a l’empresa que 
fes les explicacions que cregués oportunes.

Barcelona, 13 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el fet que la majoria d’accidents als polí-
gons químics de Tarragona es produeixin 
quan comença el cap de setmana
Tram. 314-10495/10

Resposta del Govern
Reg. 55410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10494/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 55410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10494/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la qualificació dels operaris que hi ha-
via a la planta de Repsol Química de Tarra-
gona quan es va produir l’explosió el 10 de 
novembre de 2013
Tram. 314-10497/10

Resposta del Govern
Reg. 55410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10494/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la qualificació professional del responsa-
ble que hi havia a la planta de Repsol Quími-
ca de Tarragona quan es va produir l’explosió 
el 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10498/10

Resposta del Govern
Reg. 55410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10494/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que va tardar Repsol Quími-
ca a avisar el centre d’emergències després 
de l’explosió del 10 de novembre de 2013
Tram. 314-10500/10

Resposta del Govern
Reg. 54640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10500/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el temps que va tardar Repsol Química a avisar el 
centre d’emergències després de l’explosió del 10 de 
novembre de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: 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 314-10500/10.

El CECAT va rebre la primera trucada de l’empresa 
Repsol, amb relació a l’explosió que va tenir lloc a la 
instal·lació del polígon químic nord de Tarragona, a les 
01:59 h. del dia 10 de novembre de 2013.

Barcelona, 5 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 55410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10494/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes amb rela-
ció a la situació de la Federació Catalana 
d’Handbol
Tram. 314-10502/10

Resposta del Govern
Reg. 54909 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10502/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes amb relació a la situació de la 
Federació Catalana d’Handbol

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregun-
ta escrita, amb número de tramitació: 314-10502/10, 
amb la informació facilitada per la Secretaria General 
de l’Esport.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Govern de la Generalitat ha estat i està en contac-
te amb el president i altres membres de la Junta i de 
la direcció de la Federació Catalana d’Handbol, amb 
els administradors concursals i amb l’Ajuntament de 
Granollers, defensant l’important paper d’aquesta Fe-
deració en l’handbol i en el sistema esportiu català i, 
en conseqüència, mediant i cercant, conjuntament, vi-
es que permetin la seva viabilitat.

D’altra banda, us fem avinent que la Federació no 
té pendent de cobrar cap import de les subvencions 
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concedides i resoltes pel Consell Català de l’Es-
port.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cas del ciutadà mort a Barcelona el 6 
d’octubre de 2013 en una actuació dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-10505/10

Resposta del Govern
Reg. 54641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10505/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cas del ciutadà mort a Barcelona el 6 d’octubre de 
2013 en una actuació dels Mossos d’Esquadra

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 314-10505/10.

El 14 de novembre de 2013 vaig comparèixer davant la 
Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per in-
formar extensament sobre les circumstàncies de la deten-
ció i la mort d’un ciutadà al barri del Raval de Barcelona.

Amb relació al trasllat d’un agent imputat, les mesures 
cautelars es determinen d’acord al principi de propor-
cionalitat, bé amb la finalitat de garantir la normalitat 
del servei al qual està adscrit l’expedientat o bé perquè 
no s’obstaculitzi la tramitació de l’expedient.

La Direcció General de la Policia vetlla pel bon nom i 
la protecció dels seus agents i intenta compatibilitzar 
aquest fet amb les indicacions i les ordres que l’autori-
tat judicial estableix a aquest respecte.

Pel que fa al Consell de Seguretat de Catalunya, el De-
partament d’Interior el convocarà quan consideri que hi 
ha un conjunt de temes susceptibles de ser-hi tractats.

Finalment, el Departament d’Interior no valora les de-
claracions d’altres representants institucionals.

Barcelona, 5 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de membres dels cossos de 
seguretat que presten llurs serveis a l’àrea 
bàsica policial de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) el 2013
Tram. 314-10512/10

Resposta del Govern
Reg. 55351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10512/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de membres dels cossos de seguretat que 
presten llurs serveis a l’àrea bàsica policial de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Montserrat Capde-
vila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-10512/10, 314-10513/10, 
314-10514/10 i 314-10515/10.

El nombre d’efectius policials que van prestar servei a 
l’Àrea Bàsica Policial Cerdanyola en el seu conjunt en 
el període 2010 a 2013 és el següent: 

Total ABP Cerdanyola 2010 2011 2012 2013

Mossos d’Esquadra 256 267 266 261
Policies locals 220 224 222 222

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de membres dels cossos 
de seguretat que prestaven llurs serveis a 
l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-10513/10

Resposta del Govern
Reg. 55351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10512/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de membres dels cossos de 
seguretat que prestaven llurs serveis a l’àrea 
bàsica policial de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) el 2011
Tram. 314-10514/10

Resposta del Govern
Reg. 55351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10512/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de membres dels cossos de 
seguretat que prestaven llurs serveis a l’àrea 
bàsica policial de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) el 2010
Tram. 314-10515/10

Resposta del Govern
Reg. 55351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10512/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització del contracte amb l’em-
presa Avialsa per a l’extinció d’incendis
Tram. 314-10517/10

Resposta del Govern
Reg. 55352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10517/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la finalització del contracte amb l’empresa Avialsa per 
a l’extinció d’incendis

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 314-10517/10, 314-10518/10, 314-
10519/10, 314-10520/10, 314-10521/10, 314-10522/10 i 
314-10523/10.

L’empresa Avialsa ha estat contractada en tasques re-
lacionades amb l’extinció d’incendis des de l’any 1994. 

Actualment, el contracte està prorrogat fins el 28 de 
febrer de 2014.

Pel que fa al volum de facturació en concepte de vols i 
en concepte de productes, cal dir que el preu dels con-
tractes signats amb el Departament d’Interior entre els 
anys 2004 i 2013 es van determinar a tant alçat, és a 
dir, un import global fixat per endavant. L’import de 
les factures comptabilitzades en aquest període és de 
38.696.634,25 €.

Amb relació al control, els serveis que presta Avialsa 
són a requeriment de la Direcció General de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), que 
sol·licita l’actuació dels mitjans aeris en un sinistre. La 
informació relacionada amb l’actuació queda registra-
da en el sistema de control de la direcció general, de 
manera que es poden extreure el nombre de vols rea-
litzats, llurs horaris i duració, les tripulacions que els 
han efectuat, l’evolució durant l’actuació i, des de l’any 
2013, el nombre i la localització de les descàrregues 
realitzades. A més, es fan reunions de planificació, se-
guiment i conclusió de campanya i hi ha un contacte 
permanent entre els encarregats d’operacions de l’em-
presa i la direcció general que es materialitzen en la 
realització de pràctiques obligatòries periòdiques.

Per la seva banda, tota l’activitat aeronàutica està sot-
mesa a la inspecció de l’òrgan estatal de seguretat aè-
ria, que inclou tant a pilots, com a avions i operadors 
aeris. Entre les dades sotmeses a control estan les ho-
res de vol en general i per distintiu d’aeronau i el nom-
bre, capacitat i tipus de les descàrregues.

Pel que fa als productes, la quantitat es recull en les 
dades d’activitat que aporta l’empresa Avialsa. Els re-
tardants de llarga durada i els escumògens són ele-
ments que han de complir condicions mínimes tant en 
la seva composició com en la seva eficàcia sobre assa-
jos de laboratori normalitzats. Tot producte comercial 
ha de demostrar complir la norma de tipus mitjançant 
certificació d’un laboratori autoritzat.

Finalment, la diferenciació en dos contractes dels vols i 
dels productes complicaria la logística en les maniobres 
de càrrega del producte a les aeronaus. Actualment, en 
tractar-se de la mateixa empresa, s’efectua un treball en 
equip i una formació específica pel que fa a maniobres 
de càrrega, aproximacions a l’aeronau, seguretat, etc. 
A més, el subministrament d’additius per a l’aigua d’ex-
tinció (retardants de llarga durada i escumògens) a què 
es refereixen els plecs de prescripcions tècniques inclou, 
a més dels productes, els dipòsits d’emmagatzemament 
repartits per les diferents instal·lacions aeroportuàries de 
Catalunya, els elements de posada a bord de l’avió i el 
personal que realitza aquesta operació, elements addicio-
nals que no són propietat de la DGPEIS, sinó d’Avialsa.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat del contracte amb l’empre-
sa Avialsa per a l’extinció d’incendis
Tram. 314-10518/10

Resposta del Govern
Reg. 55352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10517/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació de l’empresa Avialsa en 
vols per a l’extinció d’incendis
Tram. 314-10519/10

Resposta del Govern
Reg. 55352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10517/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació de l’empresa Avialsa en 
productes per a l’extinció d’incendis
Tram. 314-10520/10

Resposta del Govern
Reg. 55352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10517/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el control dels serveis que presta 
l’empresa Avialsa per a l’extinció d’incendis
Tram. 314-10521/10

Resposta del Govern
Reg. 55352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10517/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control dels productes que utilitza 
l’empresa Avialsa en l’extinció d’incendis
Tram. 314-10522/10

Resposta del Govern
Reg. 55352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10517/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la possibilitat de dividir en dos blocs el 
contracte amb l’empresa Avialsa per a l’extin-
ció d’incendis
Tram. 314-10523/10

Resposta del Govern
Reg. 55352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10517/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els programes de conservació dels delfi-
naris i els espectacles amb dofins
Tram. 314-10536/10

Resposta del Govern
Reg. 55099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10536/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes de conservació dels delfinaris i els es-
pectacles amb dofins

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:

Actualment a Catalunya hi ha tres parcs zoològics que 
disposen de dofins. Els tres parcs i tots els animals es-
tan inclosos dins la EEP de l’espècie (programa eu-
ropeu de conservació de l’espècie en captivitat que es 
realitza en el marc de l’Associació Europea de Zoos i 
Aquaris). Aquests programes de cria pretenen garantir 
a llarg termini la diversitat genètica i demogràfica de 
la població captiva. Pel que fa als espectacles amb do-
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fins, la seva finalitat és educativa i de sensibilització i 
actualment no estan prohibits per la Llei de protecció 
dels animals aprovada pel Parlament de Catalunya.

Quant a les morts, en els darrers cinc anys s’han pro-
duït dues morts d’animals: dos exemplars al Zoo de 
Barcelona: un mascle jove en el qual la causa de mort 
no va poder ser determinada amb exactitud, i una fe-
mella de 46 anys que va morir per causes associades a 
la senectut. La cria en captivitat de dofins en aquests 
centres s’inscriu dins aquest programa de cria.

El dofí mular (Tursiops truncatus) és una espècie pro-
tegida catalogada com a espècie «vulnerable». Malgrat 
aquest fet, des del punt de vista biològic, els dofins són 
éssers intel·ligents amb fortes relacions de grup i que 
sovint viuen en grups. La incorporació d’un exemplar, 
o uns exemplars aïllats, en aquests grups és dubtosa i 
tindrien poques possibilitats de desenvolupar una «vi-
da normal» comparats amb animals que sempre hagin 
estat en estat salvatge i en qualsevol cas no és un tema 
senzill ni que asseguri preveure un normal desenvolu-
pament de l’animal alliberat al mar.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat i el cost de la in-
tegració tarifària a les comarques gironines 
en el desenvolupament del Pla de transports 
de viatgers
Tram. 314-10537/10

Resposta del Govern
Reg. 54918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10537/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat i el cost de la integració tarifà-
ria a les comarques gironines en el desenvolupament 
del Pla de transports de viatgers

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

L’evolució percentual del nombre de viatgers a l’ATM 
de Girona ha estat la següent:

– Any 2010-2011: increment de l’1,48%.

– Any 2011-2012: disminució del 2,08%.

– Any 2013 fins al mes d’octubre: disminució del 2,17%.

D’altra banda l’evolució de la demanda està condicio-
nada per la situació de recessió econòmica que ha in-
cidit especialment en el 2012 i 2013 en una baixada 
generalitzada de la mobilitat i que es preveu que pugui 
ser recuperada en part durant aquest any.

Durant l’any 2014 es preveu continuar amb la consoli-
dació del sistema tarifari integrat.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 314-10556/10

Resposta del Govern
Reg. 55100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10556/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

Els pressupostos assignats al Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà es poden consultar a la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat i són els necessaris per 
al compliment dels serveis establerts en el si del parc.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per al Centre de Fauna 
dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 314-10557/10

Resposta del Govern
Reg. 55101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10557/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per al Centre de Fauna dels Aiguamolls 
de l’Empordà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

Els pressupostos assignats al Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà es poden consultar a la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat i són els necessaris per 
al compliment dels serveis establerts en el si del parc.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les condicions i les obligacions del conve-
ni signat per a ubicar a Barcelona una subseu 
del museu State Hermitage
Tram. 314-10805/10

Resposta del Govern
Reg. 55107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10805/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions i les obligacions del conveni signat per a ubi-
car a Barcelona una subseu del museu State Hermitage

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Pel que fa al paper i obligacions adquirides pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya en la subseu del Museu 

Hermitage a la ciutat de Barcelona, ens remetem a la 
informació facilitada en la resposta a la iniciativa 314-
00534/10.

El conveni a què s’hi fa referència en l’esmentada ini-
ciativa és consultable telemàticament mitjançant el 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació, 
d’acord amb el Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació 
i regulació de l’esmentat Registre.

Barcelona, 12 de febrer de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Resposta del Govern
Reg. 54792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10936/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sentències amb pena de treballs en benefici de la 
comunitat dictades a Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregun-
ta escrita, amb número de tramitació 314-10936/10, 
amb l’informe elaborat pel director general d’Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

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 el calendari previst per a l’acabament 
de les obres i la posada en funcionament del 
centre de preventius de la Zona Franca de 
Barcelona i la previsió per al tancament de 
la presó Model
Tram. 314-10965/10

Resposta del Govern
Reg. 55168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10965/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari previst per a l’acabament de les obres i la 
posada en funcionament del centre de preventius de la 
Zona Franca de Barcelona i la previsió per al tanca-
ment de la presó Model

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregun-
ta escrita amb el número de tramitació 314-10965/10, 
amb l’informe elaborat pel secretari general d’aquest 
Departament.

Barcelona, 12 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 so-
bre la no-renovació dels contractes dels inte-
rins que estan en situació de baixa per malal-
tia o per maternitat a l’Administració de justícia
Tram. 314-11068/10

Resposta del Govern
Reg. 54793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11068/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la no-renovació dels contractes dels interins que 
estan en situació de baixa per malaltia o per maternitat 
a l’Administració de justícia

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
11068/10, amb l’informe elaborat per la secretària de 
Rela cions 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 peticions per escrit que 
han presentat els interns dels centres peni-
tenciaris davant l’Administració penitenciària 
el 2010
Tram. 314-11246/10

Resposta del Govern
Reg. 55169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11246/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de peticions 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 314-11246/10, 314-11248/10, 314-11250/10 i 
314-11252/10, amb l’informe elaborat pel director ge-
neral de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 12 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 so-
bre el nombre de peticions per escrit que han 
presentat els interns dels centres penitencia-
ris davant l’administració penitenciària el 2011
Tram. 314-11248/10

Resposta del Govern
Reg. 55169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11246/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 55169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11246/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 55169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11246/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 54794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11253/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la protecció de les dades penitenciàries

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 a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
11253/10, 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 so-
bre les mesures de seguretat que s’apliquen 
en els centres penitenciaris en cas d’amena-
ces entre reclusos
Tram. 314-11255/10

Resposta del Govern
Reg. 54795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11255/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de seguretat que s’apliquen en els centres 
penitenciaris en cas d’amenaces entre reclusos

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 a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
11255/10, 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat personal de 
reclusos aplicades el 2013
Tram. 314-11256/10

Resposta del Govern
Reg. 55170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11256/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de seguretat personal de reclusos aplica-
des el 2013

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 314-11256/10, 314-11257/10 i 314-11258/10, 
amb l’informe elaborat pel director general de Serveis 
Penitenciaris.

Barcelona, 12 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 sol·licituds de canvi de mòdul per 
amenaces entre reclusos del 2013
Tram. 314-11257/10

Resposta del Govern
Reg. 55170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11256/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 55170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11256/10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la implantació d’un impost 
per a les companyies que ofereixen el servei 
d’ADSL
Tram. 311-00917/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 47298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 13.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Carina Mejías Sánchez, portavoz adjunta del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que estable-
ce el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

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

1. ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat implan-
tar un impuesto para las compañías que ofrecen el ser-
vicio de ADSL en Cataluña, con el objetivo de destinar 
la recaudación a la producción audiovisual catalana?

2. En caso afirmativo, 

– ¿Cuál es la recaudación anual estimada de dicho im-
puesto?

– ¿Se ha informado a las compañías que ofrecen el ser-
vicio de ADSL de la implantación de este impuesto?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Gene-
ralitat para que dicho impuesto no repercuta en las fac-
turas a los usuarios?

Palacio del Parlamento, 19 de noviembre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la prohibició als agents rurals 
de denunciar irregularitats urbanístiques fora 
dels espais naturals protegits
Tram. 311-01131/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54820 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per quin motiu ha dictat la Secretària General del De-
partament d’Agricultura de la Generalitat una ordre se-
gons la qual es prohibeix als agents rurals denunciar irre-
gularitats urbanístiques fora dels espais naturals protegits?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió que els agents ru-
rals deixin de controlar el compliment de la 
normativa urbanística
Tram. 311-01132/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54821 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Preveu el Departament d’Agricultura de la Genera-
litat que els agents rurals deixin de controlar el com-
pliment de la normativa urbanística en territori català?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les funcions del Cos d’Agents 
Rurals
Tram. 311-01133/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54822 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines funciones té encomanades el Cos d’Agents 
Rurals, segons la normativa vigent?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la signatura d’un protocol 
per a donar cobertura legal a l’actuació dels 
agents rurals en matèria urbanística
Tram. 311-01134/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54823 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
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del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Pensa el Departament d’Agricultura signar un proto-
col amb el Departament de Territori i Sostenibilitat a 
fi de donar cobertura legal a l’actuació dels agents ru-
rals en matèria urbanística?

– En cas afirmatiu:

• Quan pensa fer-ho?

• És necessària la cobertura legal de les accions dels 
agents rurals, atès que aquest cos té caràcter de policia 
judicial?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acte de presentació de la 
sectorial Mossos per la Independència de l’As-
semblea Nacional Catalana a Tarragona
Tram. 311-01138/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55078 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

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: 

– Té coneixement el Departament d’Interior de l’acte 
de presentació de la sectorial de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Policies per la independència, el proper 21 
de febrer de 2014, a Tarragona, on es pronunciarà una 
conferència amb el títol Els Mossos i la Transició cap 
al nou estat, a càrrec del Sr. Miquel Sellarés?

– Considera el conseller d’Interior que aquests tipus 
d’actes es garanteix la neutralitat que els agents dels 
Mossos d’Esquadra han de tenir en l’exercici de les se-
ves funcions?

– Per què el conseller d’Interior permet que amb el 
nom dels Mossos d’Esquadra agents d’aquests Cos de-

fensin, com a policies, posicionaments polítics a favor 
de la independència de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost de l’adequació del 
canó d’aigua dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01139/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55082 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

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: 

– Quin ha estat el cost de l’adequació del canó o plata-
forma d’aigua del Cos dels Mossos d’Esquadra per a la 
seva utilització?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la formació dels mossos d’es-
quadra per a la utilització del canó d’aigua
Tram. 311-01140/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55083 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

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

– Quin ha estat la formació rebuda pels agents per la 
utilització del canó o plataforma d’aigua? A quants 
agents s’ha format? Quin ha estat el seu cost?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la graduació de la intensitat 
del raig dels canons d’aigua dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01141/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55084 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

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: 

– Amb l’actual canó d’aigua del Cos dels Mossos d’Es-
quadra és pot graduar la intensitat del raig d’aigua?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la capacitat del dipòsit del 
canó d’aigua dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01142/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55085 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

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: 

– Quina és l’autonomia d’aigua del canó d’aigua del 
Cos dels Mossos d’Esquadra o, dit altres paraules, ca-
da quan temps cal reomplir el dipòsit d’aigua? Quants 
litres de capacitat té el dipòsit del canó d’aigua del Cos 
dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els projectils viscoelàstics i 
les llançadores dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01143/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55086 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

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: 

– Quants projectils de foam per les llançadores s’han 
adquirit en 2012 i 2013 i el seu cost? Quina és la previ-
sió d’adquisició de projectils de foam per 2014 i el seu 
cost? Quantes llançadores disposa el Cos de Mossos 
d’Esquadra actualment? Quantes es preveuen adquirir 
en 2014 i quina és la previsió del seu cost?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els elements robustos que es 
preveu d’adquirir per a les unitats especialit-
zades en ordre públic
Tram. 311-01144/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55087 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

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: 

– Quins nous elements robustos preveu adquirir el De-
partament d’Interior en 2014 per la utilització per part 
de les unitats especialitzades en ordre públic?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions en camins ra-
maders del Priorat
Tram. 311-01150/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55124 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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

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

1. Quines actuacions en matèria de camins ramaders 
porta a terme el Departament d’Agricultura, Ramade-

ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural als termes mu-
nicipals de Falset, Marçà, el Masroig, els Guiamets i la 
Torre de Fontaubella, a la comarca del Priorat?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords amb el Consell 
Comarcal del Priorat en matèria de camins 
ramaders
Tram. 311-01151/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55125 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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

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

2. Quins acords manté el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb 
el Consell Comarcal del Priorat en matèria de camins 
ramaders?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions de conserva-
ció de la biodiversitat al Priorat que són fruit 
del conveni amb l’Obra Social de la Caixa
Tram. 311-01152/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55126 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 12.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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

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

3. Quines són les 19 actuacions de conservació de la bio-
diversitat què es realitzaran al Priorat gràcies a la reno-
vació del Conveni signat entre el Departament d’Agri-
cultura i Ramaderia i l’Obra Social de la Caixa per un 
valor de 450.000 €?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’agents de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius dels Mos-
sos d’Esquadra en el dispositiu desplegat a 
l’estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 
de febrer
Tram. 311-01156/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55228 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

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

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

– Quin va ser el nombre d’agents antiavalots de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius (ARRO) del disposi-
tiu el dia 12 de febrer a l’estació de Renfe de Manresa 
en relació a la protesta contra l’augment de les tarifes 
del transport públic i quin era el nombre de manifes-
tants?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la proporcionalitat del dis-
positiu policial desplegat a l’estació de Ren-
fe de Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01157/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55229 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Creu el Departament d’Interior que l’operatiu va ser 
proporcionat i respon al criteri de desescalament que 
ha de regit les actuacions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra a manifestacions i accions de protesta?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els fets que van motivar l’ac-
tuació dels agents antiavalots a l’estació de 
Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01158/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55230 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins fets van desencadenar l’actuació dels agents 
antiavalots de l’Àrea Regional de Recursos Operatius 
(ARRO) quant la protesta havia transcorregut de ma-
nera pacífica?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius pels quals els agents 
de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels 
Mossos d’Esquadra van impedir la sortida de les 
persones concentrades dins l’estació de Renfe 
de Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01159/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55231 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Perquè els agents de les ARRO van taponar les dues 
portes de l’estació i no van deixar sortir els concentrats 
dins l’estació de Renfe de Manresa?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals els 
agents de l’Àrea Regional de Recursos Ope-
ratius dels Mossos d’Esquadra van identifi-
car les persones que protestaven a l’estació 
de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01160/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55232 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Perquè els agents antiavalots de l’Àrea Regional de 
Recursos Operatius (ARRO) van dividir a les persones 
que protestaven encerclant-los en diversos grups, rete-
nint-les i els van identificar a tots?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la justificació del fet que 
agents antiavalots colpegessin i arrossegues-
sin manifestants a l’estació de Renfe de Man-
resa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01161/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55233 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Creu el Departament d’Interior, una vegada vistes 
les imatges que diversos mitjans de comunicació han 
difós, que l’actuació dels agents antiavalots de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius (ARRO) està justifi-
cat que es colpegés i s’arrossegués a manifestants?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les càrregues policials a l’es-
tació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de 
febrer
Tram. 311-01162/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55234 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quin tipus de càrregues policials es van efectuar i 
quin va ser-ne el motiu?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’actuació dels agents de 
l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels 
Mossos d’Esquadra amb relació als inci-
dents que es van produir a l’estació de Ren-
fe de Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01163/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55235 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Creu el Departament d’Interior que l’actuació dels 
agents antiavalots de les ARRO van convertir en con-
flictiva una protesta en la que no s’havia produït cap 
incident?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris d’intervenció del 
dispositiu policial desplegat a l’estació de 
Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer
Tram. 311-01164/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55236 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 17.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Amb quins criteris d’intervenció es va dissenyar el 
referit dispositiu?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les tasques de control de la Guàrdia Civil 
a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) 
amb l’estelada
Tram. 314-11472/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Ha tingut coneixement el Govern de les informa-
cions que atribueixen a la Guàrdia Civil tasques de 
control 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?

2. 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?

3. Considera el Govern que el control de cases on one-
ja 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 per escrit 
sobre el material antiavalots i els cursos de 
formació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11473/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1. De quins materials antiavalots disposa en l’actuali-
tat el Cos de Mossos d’Esquadra?

2. De quins materials antiavalots esta previst dotar al 
Cos de Mossos d’Esquadra durant l’any 2014?

3. Quins cursos ha realitzat l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 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?
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4. Quins cursos sobre ús de materials antiavalots té 
previst realitzar l’any 2014 l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya?

5. 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 conseqüèn-
cies per a la salut dels agents?

6. 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?

7. 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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un nou pla de viabilitat per al Gran Te-
atre del Liceu
Tram. 314-11474/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Té constància el Departament de Cultura del Go-
vern de la Generalitat d’un nou Pla de viabilitat pel 
Gran Teatre del Liceu presentat pel nou director, el Sr. 
Roger Guasch?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el coneixement del Departament de Cultu-
ra amb relació a les noves accions del Gran 
Teatre del Liceu pel que fa a la reestructuració 
de personal
Tram. 314-11475/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Li consta al Departament de Cultura de la Genera-
litat si les noves accions o plans pel Gran Teatre del 
Liceu inclouen acomiadaments, reestructuracions de 
personals o externalitzacions dels serveis o plantilla?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els acomiadaments al Gran Teatre del Li-
ceu i les declaracions del conseller de Cultura
Tram. 314-11476/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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1) Està al cas el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de la vintena d’acomiadaments produïts al Gran 
Teatre del Liceu a inicis del 2014?

2) Considera que aquests acomiadaments són compa-
tibles amb les declaracions del conseller en seu par-
lamentària en què feia èmfasi en el manteniment dels 
llocs de treball?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la data de posada en funcionament de la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra del dis-
tricte de Sarrià - Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 314-11477/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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 quina data és preveu la posada en funcionament de 
la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra en el dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de posada en funcionament de 
la comissaria dels Mossos d’Esquadra del 
districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 314-11478/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 54730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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 quina data és preveu la posada en funcionament 
de la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra en el 
districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions fetes amb relació a les 
cancel·lacions de vols a l’aeroport de Lleida-
Alguaire per la boira
Tram. 314-11479/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’espessa boira ha obligat a cancel·lar i a desviar, du-
rant les darreres setmanes, diferents vols de l’aeroport 
d’Alguaire. Aquesta situació s’ha anat repetint des de 
fa 3 anys, data de la seva posada en funcionament. La 
qual cosa, si aquest fet es reitera sovint, pot comportar 
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la disminució de competitivitat i mala imatge respecte 
altres aeroports.

– Aquestes afectacions, tan importants per l’aeroport 
de Lleida Alguaire, degut als episodis de boira inten-
sa, entraven dins les previsions que havia fet el Govern 
de la Generalitat?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis per a minimitzar els efectes 
de la boira a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-11480/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’espessa boira ha obligat a cancel·lar i a desviar, du-
rant les darreres setmanes, diferents vols de l’aeroport 
d’Alguaire. Aquesta situació s’ha anat repetint des de 
fa 3 anys, data de la seva posada en funcionament. La 
qual cosa, si aquest fet es reitera sovint, pot comportar 
la disminució de competitivitat i mala imatge respecte 
altres aeroports.

– Quins canvis s’estan tenint en compte per minimit-
zar els efectes de la boira recurrent a l’aeroport de 
Lleida?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la introducció de canvis en els sistemes 
antiboira de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-11481/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’espessa boira ha obligat a cancel·lar i a desviar, du-
rant les darreres setmanes, diferents vols de l’aeroport 
d’Alguaire. Aquesta situació s’ha anat repetint des de 
fa 3 anys, data de la seva posada en funcionament. La 
qual cosa, si aquest fet es reitera sovint, pot comportar 
la disminució de competitivitat i mala imatge respecte 
altres aeroports.

– S’ha plantejat el Govern de la Generalitat introduir 
canvis en els sistemes antiboira de l’aeroport?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació amb el sistema instrumen-
tal d’aterratge de categoria 2 a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire per a evitar-hi el desviament 
i la cancel·lació de vols
Tram. 314-11482/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

L’espessa boira ha obligat a cancel·lar i a desviar, du-
rant les darreres setmanes, diferents vols de l’aeroport 
d’Alguaire. Aquesta situació s’ha anat repetint des de 
fa 3 anys, data de la seva posada en funcionament. La 
qual cosa, si aquest fet es reitera sovint, pot comportar 
la disminució de competitivitat i mala imatge respecte 
altres aeroports.

– S’ha plantejat el Govern de la Generalitat dotar del Sis-
tema Instrumental d’Aterratge de categoria 2 que perme-
tria realment fer front a aquesta situació?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les pèrdues econòmiques provocades 
per les cancel·lacions de vols per la boira a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-11483/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 54791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’espessa boira ha obligat a cancel·lar i a desviar, du-
rant les darreres setmanes, diferents vols de l’aeroport 
d’Alguaire. Aquesta situació s’ha anat repetint des de 
fa 3 anys, data de la seva posada en funcionament. La 
qual cosa, si aquest fet es reitera sovint, pot comportar 
la disminució de competitivitat i mala imatge respecte 
altres aeroports.

– Ha quantificat el Govern les pèrdues econòmiques que 
poden provocar les cancel·lacions de vols a causa de la 
boira a l’aeroport de Lleida? Té previst el Govern, en fun-
ció de les disponibilitats pressupostaries, redactar un pro-
jecte sobre els sistemes antiboira de l’aeroport de Lleida?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trencament d’un tub de gas de Gas 
Natural a la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de les Corts, a Barcelona
Tram. 314-11484/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 54796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

En relació a l’incident que es va produir el dia 6 de febrer, 
aproximadament a les 13 hores, quan l’empresa Agustí i 
Masoliver, SA (AMSA) amb adreça social al carrer Paï-
sos Catalans núm. 123 de Banyoles (Pla de l’Estany) es-
tava fent obres al carrer al voltant de la comissaria de 
Les Corts, provocant el trencament del tub de gas que 
subministra el Gas Natural a la Comissaria de Les Corts.

Ràpidament, Gas Natural va enviar un equip d’urgèn-
cies que va fer la reparació finalitzant les tasques de 
reparació a les 15 hores. En aquell moment, Gas Natu-
ral, va passar un nou avís a l’empresa Activais que és 
la responsable de restablir el servei de gas natural en 
aquesta comissaria.

 1. Per quin motiu no es va autoritzar al personal d’Ac-
tivais perfectament acreditat a accedir a la comissària 
per restablir el servei de Gas Natural el dia 6 de febrer 
entre les 16 i les 16:30 hores?

2. Quina repercussió van tenir aquests fets entre les per-
sones detingudes als calabossos d’aquesta comissària 
en les hores que no hi va haver gas natural, que s’utilit-
za com a calefacció a la comissaria?

3. Quines mesures d’emergència i correctores es van 
prendre a la comissaria per tal que les persones detingu-
des, no passessin fred tenint en compte les temperatures 
a Barcelona durant la nit del 6 al 7 de febrer del 2014?

4. Quins mossos d’esquadra amb els seus números de 
TIPS estaven a les portes de la comissaria entre les 16 
hores i les 16:30 hores del dia 6 de febrer quan no es va 
permetre l’accés al personal d’Activais?

5. Qui era el màxim responsable a la comissària en aques-
ta franja horària i que no va permetre accedir el personal 
d’Activais?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt



25 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 270

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions del Cos d’Agents Rurals
Tram. 314-11485/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Per quin motiu ha dictat la secretària general del De-
partament d’Agricultura de la Generalitat una ordre 
segons la qual es prohibeix als agents rurals denunci-
ar irregularitats urbanístiques fora dels espais naturals 
protegits?

– Preveu el Departament d’Agricultura de la Genera-
litat que els agents rurals deixin de controlar el com-
pliment de la normativa urbanística en territori català?

– Quines funciones té encomanades el Cos d’Agents 
Rurals, segons la normativa vigent?

– Pensa el Departament d’Agricultura signar un proto-
col amb el Departament de Territori i Sostenibilitat a 
fi de donar cobertura legal a l’actuació dels agents ru-
rals en matèria urbanística?

– En cas afirmatiu:

• Quan pensa fer-ho?

• És necessària la cobertura legal de les accions dels 
agents rurals, atès que aquest cos té caràcter de poli-
cia judicial?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retribucions dels membres del con-
sell d’administració i dels càrrecs directius 
del Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 314-11486/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 54892 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Informe amb les retribucions que perceben tots els mem-
bres del consell d’administració i càrrecs directius del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya, ja sigui en con-
cepte de dietes o sous.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la 
resolució que anul·la la concessió de la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 314-11487/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 54927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 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: 

– ¿Qué valoración hace el Consejero de Territorio y Sos-
tenibilidad, Honorable Sr. Santi Vila, de la situación de-
rivada de la petición por parte de Aguas de Barcelona 
(AgBar) de ejecutar la resolución que invalidó la adjudi-
cación de la empresa Aigües Ter-Llobregat en un plazo 
de diez días hábiles, y por la cual se reclama la revoca-
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ción del contrato con la empresa Acciona, SA, y la adju-
dicación a AgBar de la gestión de esta compañía pública?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Gene-
ralitat ante esta petición por parte de AgBar?

– ¿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?

– ¿Cómo y cuándo piensa el Gobierno de la Generali-
tat 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 acu-
erdo para pagar esta indemnización a Acciona, SA, en 
conceptos tales que lucro cesante, costes financieros o 
inversiones realizadas?

– ¿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?

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2014 

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la justificació del pagament de la taxa 
per l’emissió d’informes d’estrangeria
Tram. 314-11488/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

En relació a la instrucció que la Direcció General d’Im-
migració ha enviat als ajuntaments informant del nous 
models oficials de sol·licitud d’informes d’estrangeria 
que incorporen, entre d’altres aspectes, la justificació 
del pagament de la taxa que ha entrat en vigor,

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

1) Per què són els ajuntaments els qui han de compro-
var el pagament d’aquesta nova taxa autonòmica?

2) Com justifica el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya la recomanació als ajuntaments de fer l’informe 
desfavorable sinó s’ha pagat la taxa?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el doble gravamen de la taxa per l’emissió 
d’informes d’estrangeria
Tram. 314-11489/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

En relació a la nova taxa d’estrangeria de la Generali-
tat de Catalunya per l’emissió i notificació dels infor-
mes d’estrangeria: 

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

1) Com justifica la Generalitat de Catalunya aquesta 
nova taxa tenint present que els ajuntaments ja n’apli-
caven una sobre el mateix concepte?

2) Quin és el fet imposable d’aquesta nova taxa d’es-
trangeria? En què es diferencia de l’aplicada a nivell 
municipal?

3) Quina opinió li mereixen les crítiques del sindicat en 
relació al doble gravamen i a l’abús que suposa aques-
ta taxa?

4) Com valora la Generalitat de Catalunya que persones 
que realitzen aquest tràmit, sovint en risc d’exclusió so-
cial, hagin d’assumir aquesta nova despesa econòmica?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius pels quals setzes metges de 
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), 
han passat a prestar llurs serveis a l’Aragó
Tram. 314-11490/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55026 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Segú Ferré, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els motius pels quals setze metges de dife-
rents especialitats de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida deixen de prestar els seus serveis 
a la sanitat pública catalana per exercir a la Comunitat 
Autònoma de l’Aragó?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el preu del bitllet d’autobús des d’Almace-
lles i Lleida a Barcelona
Tram. 314-11491/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com justifica el Govern que el bitllet simple del tra-
jecte Almacelles-Barcelona de la companyia Alosa tin-
gui un cost d’11,80 euros i el del trajecte Lleida-Barce-

lona de la companyia Alsa tingui un cost de 21 euros 
quan són 20 km menys?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis tècnics sobre la viabilitat 
del reg a les zones protegides de l’àmbit del 
canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-11492/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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: 

– En quin estat es troba la realització dels estudis tèc-
nics previstos a les Declaracions d’impacte ambiental 
sobre la viabilitat del reg en les zones protegides dins 
l’àmbit del canal Segarra-Garrigues?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats dels estudis tècnics sobre 
la viabilitat del reg a les zones protegides de 
l’àmbit del canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-11493/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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 
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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: 

– Cas que s’hagin realitzat els estudis tècnics previstos 
a les Declaracions d’impacte ambiental sobre la via-
bilitat del reg en les zones protegides dins l’àmbit del 
canal Segarra-Garrigues, quins han estat els resultats?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost dels estudis tècnics so-
bre la viabilitat del reg a les zones protegi-
des de l’àmbit del canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-11494/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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: 

– Cas que encara no s’hagin endegat els estudis tèc-
nics previstos a les Declaracions d’impacte ambiental 
sobre la viabilitat del reg en les zones protegides dins 
l’àmbit del canal Segarra-Garrigues, hi ha pressupost i 
voluntat política de realitzar-los?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’acte de presentació de la sectorial Mos-
sos per la Independència de l’Assemblea Na-
cional Catalana a Tarragona
Tram. 314-11495/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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: 

– Té coneixement el Departament d’Interior de l’acte 
de presentació de la sectorial de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Policies per la independència, el proper 21 
de febrer de 2014, a Tarragona, on es pronunciarà una 
conferència amb el títol Els Mossos i la Transició cap 
al nou estat, a càrrec del Sr. Miquel Sellarés?

– Considera el conseller d’Interior que aquests tipus 
d’actes es garanteix la neutralitat que els agents dels 
Mossos d’Esquadra han de tenir en l’exercici de les se-
ves funcions?

– Per què el conseller d’Interior permet que amb el 
nom dels Mossos d’Esquadra agents d’aquests Cos de-
fensin, com a policies, posicionaments polítics a favor 
de la independència de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’adequació del canó d’aigua 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11496/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-



25 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 270

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 48

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost de l’adequació del canó o plata-
forma d’aigua del Cos dels Mossos d’Esquadra per a la 
seva utilització?

– Quin ha estat la formació rebuda pels agents per la 
utilització del canó o plataforma d’aigua? A quants 
agents s’ha format? Quin ha estat el seu cost?

– Amb l’actual canó d’aigua del Cos dels Mossos d’Es-
quadra és pot graduar la intensitat del raig d’aigua?

– Quina és l’autonomia d’aigua del canó d’aigua del 
Cos dels Mossos d’Esquadra o, dit altres paraules, ca-
da quan temps cal reomplir el dipòsit d’aigua? Quants 
litres de capacitat té el dipòsit del canó d’aigua del Cos 
dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectils viscoelàstics i les llança-
dores dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11497/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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 projectils de foam per les llançadores s’han 
adquirit en 2012 i 2013 i el seu cost? Quina és la previ-
sió d’adquisició de projectils de foam per 2014 i el seu 
cost? Quantes llançadores disposa el Cos de Mossos 
d’Esquadra actualment? Quantes es preveuen adquirir 
en 2014 i quina és la previsió del seu cost?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els elements robustos que es preveu d’ad-
quirir per a les unitats especialitzades en or-
dre públic
Tram. 314-11498/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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: 

– Quins nous elements robustos preveu adquirir el De-
partament d’Interior en 2014 per la utilització per part 
de les unitats especialitzades en ordre públic?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’acció formativa amb relació a operacions 
auxiliars de serveis administratius i generals
Tram. 314-11499/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 55102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Com s’ha desenvolupat l’acció formativa ADGG0408 
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, 
realitzada per l’entitat IMFE Mas Carandell i del pro-
grama ALLD2012 regulat per l’Ordre EMO/313/2012, 
quina és la valoració que en fa la Conselleria i quines 
mesures pensa a dur a terme per resoldre les incidències 
ocasionades als alumnes que s’hi van inscriure.
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Així mateix interessa saber si hi ha més accions for-
matives, i per tant, més alumnes, que hagin sofert la 
mateixa manca d’assignació de centres de pràctiques 
amb tota la problemàtica que es deriva d’aquest fet.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en matèria paisatgísti-
ca previstes al Baix Camp, la Conca de Bar-
berà, les Garrigues i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11500/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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 en matèria paisatgística pensa por-
tar a terme el Govern a les comarques del Baix Camp, 
Conca de Barberà, les Garrigues i Ribera d’Ebre per tal 
de no desvirtuar les actuacions derivades de l’aplicació 
de la Carta del Paisatge del Priorat?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el manteniment del cabal ecològic de la 
riera d’Asmà i sobre l’ampliació de la pedrera 
del Xiprer
Tram. 314-11501/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pregun-
tes següents, per tal que li siguin contestades amb res-
posta escrita.

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

1. Com garantirà el Govern el cabal ecològic de la rie-
ra d’Asmà quantificat en 50 litres/segon i què fins l’ar-
ranjament de l’embassament dels Guiamets estava més 
o menys assegurat un mínim cabal perquè l’aigua que 
s’escapava i què ara no es podrà garantir, posant en pe-
rill el corredor i l’espai protegit de les Olles als Guia-
mets (Priorat)?

2. Quin és el capteniment del Govern respecte al projec-
te d’ampliació de la Pedrera del Xiprer als termes mu-
nicipals de Masroig i els Guiamets i què afecta un cor-
redor ecològic catalogat segons el Pla Territorial Parcial 
com a sòl de protecció especial?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la candidatura del Priorat a ésser de-
clarat paisatge cultural agrari de muntanya
Tram. 314-11502/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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 preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

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

1. Creu el Govern que l’ampliació de la Pedrera del Xi-
prer sol·licitada per Aridos Uniland SA, i que afecta un 
corredor ecològic, pot posar en perill la candidatura 
del Priorat com a Paisatge Cultural agrícola de munta-
nya de la Unesco, i en aquest cas quina serà la decisió 
del Govern al respecte?

2. Considera el Govern que la línia d’alta Tensió entre 
Escatron (Saragossa) i la Secuita (Tarragonès) que de 
moment està aturada per la caducitat de l’estudi d’im-
pacte ambiental, i el traçat de la qual discorre per es-
pais del Priorat, és compatible amb la carta del pai-
satge i amb la candidatura a Patrimoni Mundial de la 
Unesco del Priorat?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en camins ramaders i 
de conservació de la biodiversitat al Priorat
Tram. 314-11503/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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 
les preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

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

1. Quines actuacions en matèria de camins ramaders 
porta a terme el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural als termes mu-
nicipals de Falset, Marçà, el Masroig, els Guiamets i la 
Torre de Fontaubella, a la comarca del Priorat?

2. Quins acords manté el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb 

el Consell Comarcal del Priorat en matèria de camins 
ramaders?

3. Quines són les 19 actuacions de conservació de la bio-
diversitat què es realitzaran al Priorat gràcies a la reno-
vació del Conveni signat entre el Departament d’Agri-
cultura i Ramaderia i l’Obra Social de la Caixa per un 
valor de 450.000 €?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els accidents laborals a les comarques de 
Girona
Tram. 314-11504/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Segons les darreres dades fetes públiques pel Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, la taxa d’incidència dels 
accidents laborals a Catalunya han augmentat durant 
el 2013.

Les comarques gironines registren la taxa més elevada 
de Catalunya. De fet, la probabilitat de patir un acci-
dent laboral a Girona és un 15% superior que a Barce-
lona, que registra la taxa més baixa.

A més, Girona destaca negativament per un creixement 
del 34% en els accidentats greus, una situació que no es 
dóna a cap de les altres demarcacions catalanes.

1. Què està fent el Govern de Catalunya per controlar el 
compliment de la llei de Prevenció de Riscos Laborals?

2. Quantes actes s’han aixecat a les comarques gironi-
nes per l’incompliment de la Llei de Prevenció de Ris-
cos Laborals?

3. Han augmentat o disminuït el nombre d’actes ober-
tes durant el 2013 respecte a les del 2012?
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4. Mentre que l’índex d’incidència de sinistralitat ha 
disminuït en el sector de la construcció, ha augmentat 
en el sector serveis i agrícola. S’han augmentat les vi-
sites inspectores en aquest sector?

5. És possible que la inspecció de treball tingués des-
cuidats aquests dos sectors i s’hagués centrat excessi-
vament al sector construcció degut a l’auge que va viu-
re aquest sector les dècades anteriors?

6. Quines són les causes que augmenti els accidents 
greus a Girona i no ho facin a la resta del territori?

7. Té previst el Govern dedicar més mesures a les zo-
nes on han augmentat més els accidents laborals greus?

8. Té previst el Govern augmentar el nombre d’Inspec-
tors de Treball en el territori català?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el compliment de la Resolució 25/X, sobre 
l’activitat industrial i la reactivació econòmica 
del Solsonès
Tram. 314-11505/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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.

El 20 de març de 2013, la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació d’aquesta cambra, va aprovar la Resolució 25/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’activitat industrial 
i la reactivació econòmica del Solsonès en virtut de la 
qual s’instava el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a dur a terme diverses accions per a la reactivació 
econòmica del Solsonès.

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

– Quines són les mesures que ha dut a terme el Govern 
per donar compliment a aquell acord?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament dels habitatges de Ca-
talunya Caixa que ha de gestionar l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-11506/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 55142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha anunciat 
que ha signat un conveni amb Catalunya Caixa per tal 
que l’Agència d’Habitatge de Catalunya gestioni una 
borsa de 400 habitatges, 

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

– A quines ciutats i barris de Catalunya estant ubicats 
aquests habitatges, i quines són les condicions que s’han 
acordat per la seva gestió.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’emplaçament dels habitatges de Bankia 
que ha de gestionar l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 314-11507/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 55143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que 
ha arribat a un acord amb Bankia per tal que l’Agència 
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d’Habitatge de Catalunya gestioni una borsa de 230 ha-
bitatges,

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

– A quines ciutats i barris de Catalunya estant ubicats 
aquests habitatges, i quines són les condicions que s’han 
acordat per la seva gestió.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’emplaçament dels habitatges de la Sa-
reb que ha de gestionar l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya
Tram. 314-11508/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 55144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que 
ha arribat a un acord amb la Sareb per tal que l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya gestioni una borsa de 600 
habitatges,

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

– A quines ciutats i barris de Catalunya estant ubicats 
aquests habitatges, i quines són les condicions que s’han 
acordat per la seva gestió.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les escoles que reben diners públics i 
segreguen els alumnes per sexes
Tram. 314-11509/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Quines són les escoles que segreguen alumnes per 
sexes a Catalunya i reben diners públics ja sigui a tra-
vés de concerts educatius o ja sigui a través de sub-
vencions?

2) Quin és el cost anual per cada línia educativa (infan-
til i primària) en aquestes escoles que segreguen alum-
nes per sexes?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els menjadors escolars amb oferta de 
menjar ecològic
Tram. 314-11510/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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



25 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 270

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 53

1) Té constància el Departament d’Ensenyament si hi 
ha menjadors escolars amb oferta de menjar ecològic?

2) En què consisteix aquesta oferta?

3) Com funcionen aquests menjadors?

4) Quants menjadors escolars són ecològics a les esco-
les públiques de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el programa «Menja bé, per sentir-te bé» i 
sobre els programes de consum de llet i frui-
ta i de lluita contra el sobrepès i l’obesitat in-
fantil
Tram. 314-11511/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Com té previst el Departament d’Ensenyament el 
programa «Menja bé, per sentir-te bé» impulsat per la 
Comissió Europea?

2) Quins són els programes específics del Govern de 
la Generalitat de Catalunya sobre el consum de llet i el 
consum de fruita?

3) Quins programes educatius escolars ha desplegat el 
Departament d’Ensenyament per lluitar contra el so-
brepès i la obesitat infantil?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les dades nutricionals del 
Protocol del nen sa, de l’atenció primària
Tram. 314-11512/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha sigut l’evolució de les dades nutricionals 
(pes, talla, massa muscular) els darrers quatre anys a 
través del Protocol del nen sa de l’atenció primària a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nens amb mancances 
alimentàries detectats a l’atenció primària
Tram. 314-11513/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de nens detectats l’any 2013 amb 
problemes de carències alimentàries des de la infer-
meria pediàtrica de l’atenció primària de Salut de Ca-
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talunya i quants són els informes i derivacions socials 
per aquest problema?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de nens menors de catorze 
anys amb malnutrició i desnutrició
Tram. 314-11514/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Departament de Salut disposa de dades de nens 
menors de 14 anys amb malnutrició i desnutrició, des 
de la Història Clínica a gener de 2010 i gener de 2014?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols per a lluitar contra els 
problemes de malnutrició infantil
Tram. 314-11515/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Segú Ferré, 
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.

El 13 de novembre de 2013 es constitueix la Comissió 
de Seguiment del Pacte per a la Infància, en la qual, la 
consellera de Benestar Social i Família va explicar un 
protocol per a detectar infants que puguin patir mal-
nutrició per causa de pobresa.

El 4 de desembre de 2013, en sessió plenària del Parla-
ment de Catalunya, la consellera de Benestar Social i 
Família afirma que el 15 de juliol de 2013 es signa un 
protocol de malnutrició entre el Departament d’Ense-
nyament, el Departament de Benestar Social i Família 
i les entitats municipalistes, l’Associació Catalana i la 
Federació de Municipis per fer la detecció i el segui-
ment de les situacions de necessitat i de dificultat en 
l’alimentació d’infants i adolescents.

El dia 19 de novembre de 2013, en la Comissió de la 
Infància del Parlament, el Vicepresident de la Societat 
Catalana de Pediatria afirma que no té coneixement de 
cap protocol sobre malnutrició infantil dient que «però 
no ens han fet arribar cap protocol, ni el Govern ni cap 
partit polític...».

El febrer de 2014, el conseller de Salut anuncia que des 
del Departament de Salut s’està engegat un protocol 
per prevenir i fer un seguiment dels casos de malnutri-
ció infantil a Catalunya a causa de la pobresa.

El representant de l’Associació Catalana de Municipis 
en la Comissió de la Infància del Parlament del dia 11 
de febrer de 2014, va parlar d’un projecte pilot de set 
àrees bàsiques on està previst aplicar un protocol de 
malnutrició infantil.

Davant aquest seguit d’informacions, interessa saber a 
aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Quants protocols per atacar els problemes de malnu-
trició infantil existeixen a Catalunya?

– On s’està aplicant el protocol sobre malnutrició in-
fantil a Catalunya signat el dia 15 de juliol de 2013? 
En aquest protocol, existeix una coordinació entre les 
administracions públiques, els contractes programa de 
Serveis Socials, el Centres d’Atenció Primària i les es-
coles? Qui el lidera? Quantes reunions s’han fet entre 
els diferents agents implicats? Quin és el número de 
casos que s’han detectat des de l’aplicació del proto-
col? Quines actuacions s’han dut a terme davant dels 
casos detectats?

– Existeixen projectes pilot per combatre la malnutri-
ció infantil? En cas afirmatiu, quins projectes pilots 
són? A quines àrees s’estan aplicant?

– Quins són les administracions públiques, els agents 
socials i professionals implicats en el protocol sobre 
malnutrició infantil anunciat pel conseller de Salut a 
febrer de 2014? Quin departament el lidera? Quantes 
reunions s’han fet entre els diferents agents implicats?

– Quin tipus de coordinació hi ha entre la generalitat, 
els ajuntaments, els agents socials i els professionals 
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en el protocol sobre malnutrició infantil anunciat pel 
conseller de Salut a febrer de 2014?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les al·legacions i les propostes que s’han 
presentat al procés de modificació del Decret 
460/2004, del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya i de creació de les assemblees ter-
ritorials de dones de Catalunya
Tram. 314-11516/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

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: 

– Quines al·legacions i propostes s’han presentat al pro-
cés de modificació del Decret 460/2004, de 28 de de-
sembre, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i 
de creació de les Assemblees Territorials de Dones de 
Catalunya i d’elaboració del nou decret de regulació del 
consell Nacional de Dones de Catalunya? Quines han 
estat estimades? Quines s’han desestimat?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la variant de la carretera BV-
2041 i les accions de manteniment previstes
Tram. 314-11517/10

Formulació
Alicia Alegret Martí, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alicia Alegret Martí, diputada, 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.

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

– Quin és l’estat actual de la variant de la BV-2041 i 
quines accions de reparació i manteniment hi ha pre-
vistes en els pressupostos 2014?

– Quines accions de reparació i manteniment es van 
realitzar el 2013?

– Preveu el Departament una reparació de l’asfaltat en 
aquest 2014?

– S’ha fet algun estudi per analitzar l’adequació dels 
trams més perillosos com són els dels tombs pronun-
ciats que hi ha en aquesta carretera?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Alicia Alegret Martí Sergio García Pérez
Diputada del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’accidentalitat de la carretera 
BV-2041
Tram. 314-11518/10

Formulació
Alicia Alegret Martí, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alicia Alegret Martí, diputada, 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 
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pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el grau de sinistralitat de la BV-2041?

– Quines incidències ha registrat el Cos de mossos en 
els darrers dos anys?

– Quantes vegades s’ha hagut de tallar la circulació 
d’algun carril, o dels dos, de la carretera en els darrers 
2 anys degut a alguna incidència de vehicles?

– Quants incidents que s’hagin vist implicats ciclistes 
han registrat els Mossos d’Esquadra en aquesta car-
retera?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014 

Alicia Alegret Martí Sergio García Pérez
Diputada del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de tancar la línia de P3 de l’Esco-
la Mediterrània, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-11519/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern tancar la línia de P3 del CEIP 
Mediterrània del municipi de Viladecans? En cas afir-
matiu, quins motius justifiquen aquesta tancament?

– El tancament de la línia de P3 al CEIP Mediterrània 
en quin curs escolar té previst fer-ho efectiu?

– A quants infants afectarà el tancament de la línia de 
P3 del CEIP Mediterrània de Viladecans prevista pel 
Govern de la Generalitat?

– Té previst el Govern la distribució en altres centres dels 
infants que es veuran afectats pel tancament de la línia de 
P3 del CEIP Mediterrània de Viladecans? A quins cen-
tres escolars dels municipi té previst fer la distribució?

– El tancament de la línia de P3 al CEIP Mediterrània 
afectarà el nombre d’alumnes d’altres centres educa-
tius de Viladecans. Quines mesures té previst adoptar 
el Govern per evitar la sobreocupació d’alumnes a les 
aules dels altres centres?

– Té previst el Govern obrir alguna nova línia en al-
gun centres escolar de Viladecans? En cas afirmatiu, 
de quina línia es tracta i en quin centre?

– Des el Govern s’han realitzat contactes amb l’Ajun-
tament de Viladecans i la comunitat educativa del mu-
nicipi pel tancament de la línia P3 de CEIP Mediter-
rània? En quin estat es troben aquestes negociacions?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancar línies escolars de 
centres educatius del Baix Llobregat
Tram. 314-11520/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern el tancament d’alguna línia es-
colar per al curs escolar 2014-2015 en algun centre 
educatiu del Baix Llobregat? En cas afirmatiu, identi-
ficar la línia, el centre educatiu, i el nombre d’alumnes 
que pot afectar el tancament.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el mapa de serveis sanitaris del Baix Llo-
bregat
Tram. 314-11521/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Ha elaborat el Govern el mapa de serveis sanitaris de 
la comarca del Baix Llobregat?

– Quines actuacions contempla el nou mapa de serveis 
sanitaris de la comarca del Baix Llobregat elaborat pel 
Govern? Identificar les mesures.

– Ha recollit el nou mapa de serveis sanitaris del Baix 
Llobregat nous centres d’atenció primària? En cas, 
afirmatiu, quins i en quins municipis?

– Ha previst el nou mapa de serveis sanitaris del Baix 
Llobregat la regulació del futur hospital comarcal?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el dispositiu policial i el nombre d’agents 
antiavalots en la manifestació del 12 de febrer 
a l’estació de Renfe de Manresa (Bages)
Tram. 314-11522/10

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat, David Companyon i Costa, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-

tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, 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 va ser el nombre d’agents antiavalots de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius (ARRO) del disposi-
tiu el dia 12 de febrer a l’estació de Renfe de Manresa 
en relació a la protesta contra l’augment de les tarifes 
del transport públic i quin era el nombre de manifes-
tants?

2. Creu el Departament d’Interior que l’operatiu va ser 
proporcionat i respon al criteri de desescalament que 
ha de regit les actuacions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra a manifestacions i accions de protesta?

3. Quins fets van desencadenar l’actuació dels agents 
antiavalots de l’Àrea Regional de Recursos Operatius 
(ARRO) quant la protesta havia transcorregut de ma-
nera pacífica?

4. Per què els agents de les ARRO van taponar les d ues 
portes de l’estació i no van deixar sortir els concentrats 
dins l’estació de Renfe de Manresa?

5. Pe rquè els agents antiavalots de l’Àrea Regional de 
Recursos Operatius (ARRO) van dividir a les persones 
que protestaven encerclant-los en diversos grups, rete-
nint-les i els van identificar a tots?

6. Creu el Departament d’Interior, una vegada vistes 
les imatges que diversos mitjans de comunicació han 
difós, que l’actuació dels agents antiavalots de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius (ARRO) està justifi-
cat que es colpegés i s’arrossegués a manifestants?

7. Quin tipus de càrregues policials es van efectuar i 
quin va ser-ne el motiu?

8. Creu el Departament d’Interior que l’actuació dels 
agents antiavalots de les ARRO van convertir en con-
flictiva una protesta en la que no s’havia produït cap 
incident?

9. Amb quins criteris d’intervenció es va dissenyar el 
referit dispositiu?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Laura Massana Mas, Jaume Bosch i Mestres, David 
Companyon i Costa, diputats del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els acords del Departament d’Ensenya-
ment amb el Conservatori del Liceu i el Taller 
de Músics
Tram. 314-11523/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55386 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– A Catalunya hi ha dues escoles de titularitat priva-
da reconegudes per impartir estudis musicals de grau 
superior, el Conservatori del Liceu i el Taller de Mú-
sics. Quins acords té signats el Departament d’Ense-
nyament amb cada una d’aquestes escoles?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un conveni entre el De-
partament d’Ensenyament i el Conservatori 
del Liceu
Tram. 314-11524/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té signat el Departament d’Ensenyament algun con-
veni amb el Conservatori del Liceu com a Escola d’es-
tudis superiors? Amb quin suport jurídic? Amb quin 
import econòmic. Per quins objectius acadèmics o 
culturals?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’existència d’un conveni entre el Departa-
ment d’Ensenyament i el Taller de Músics
Tram. 314-11525/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55388 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té signat el Departament d’Ensenyament algun con-
veni amb el Taller de Músics com a Escola d’estudis 
superiors? Amb quin suport jurídic? Amb quin import 
econòmic. Per quins objectius acadèmics o culturals?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació del Departament d’Ensenya-
ment amb les escoles de música de titulari-
tat privada que imparteixen estudis musicals 
de grau superior
Tram. 314-11526/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55389 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Existeix algun criteri per a que hi hagi un tracte di-
ferent entre les escoles de música de titularitat priva-
da que imparteixen estudis musicals de grau superior?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les subvencions del Departament d’En-
senyament al Conservatori del Liceu del 2011 
ençà
Tram. 314-11527/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55390 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha rebut el Conservatori del Liceu alguna subvenció 
del Departament d’Ensenyament durant l’any 2014, 2013, 
2012 o 2011? Per quin import? Amb quina finalitat?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les subvencions del Departament d’Ense-
nyament al Taller de Músics del 2011 ençà
Tram. 314-11528/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55391 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha rebut el Taller de Músics alguna subvenció del 
Departament d’Ensenyament durant l’any 2014, 2013, 
2012 o 2011? Per quin import? Amb quina finalitat? 
Entenent que cal fer esment a la quantitat de les apor-
tacions any per any i a la finalitat.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions del Departament d’En-
senyament a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-11529/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55392 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat l’evolució de les aportacions del De-
partament d’Ensenyament a l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya (Esmuc) des de l’any 2011? Entenent 
que cal fer esment a la quantitat de les aportacions any 
per any i a la finalitat.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords del Departament de Cultura 
amb el Conservatori del Liceu i el Taller de 
Músics
Tram. 314-11530/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55393 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– A Catalunya hi ha dues escoles de titularitat priva-
da reconegudes per impartir estudis musicals de grau 
superior, el Conservatori del Liceu i el Taller de Mú-
sics. Quins acords té signats el Departament de Cultu-
ra amb cada una d’aquestes Escoles?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’existència d’un conveni entre el Depar-
tament de Cultura i el Conservatori del Liceu
Tram. 314-11531/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55394 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té signat el Departament de Cultura algun conveni 
amb el Conservatori del Liceu com a Escola d’estudis 
superiors? Amb quin suport jurídic? Amb quin import 
econòmic. Per quins objectius acadèmics o culturals?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un conveni entre el De-
partament de Cultura i el Taller de Músics
Tram. 314-11532/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55395 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té signat el Departament de Cultura algun conveni 
amb el Taller de Músics com a Escola d’estudis supe-
riors? Amb quin suport jurídic? Amb quin import eco-
nòmic. Per quins objectius acadèmics o culturals?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la relació del Departament de Cultura amb 
les escoles de música de titularitat privada que 
imparteixen estudis musicals de grau superior
Tram. 314-11533/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55396 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té el Departament de Cultura algun criteri per a que 
hi hagi un tracte diferent entre les escoles de música 
de titularitat privada que imparteixen estudis musicals 
de grau superior?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les subvencions del Departament de Cultu-
ra al Conservatori del Liceu del 2011 ençà
Tram. 314-11534/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha rebut el Conservatori del Liceu alguna subvenció 
del Departament de Cultura durant l’any 2014, 2013, 
2012 o 2011? Per quin import? Amb quina finalitat?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions del Departament de 
Cultura al Taller de Músics del 2011 ençà
Tram. 314-11535/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55398 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha rebut el Taller de Músics alguna subvenció del 
Departament de Cultura durant l’any 2014, 2013, 2012 
o 2011? Per quin import? Amb quina finalitat? Ente-
nent que cal fer esment a la quantitat de les aportaci-
ons any per any i a la finalitat.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’empresa SATI Grupo Téxtil, SA de la Gar-
riga (Vallès Oriental)
Tram. 314-11536/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55399 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Quina aportació pública va rebre l’empresa SATI 
Grupo Textil, SA de La Garriga (Vallès Oriental) l’any 
2011?

2) Quin era el concepte d’aquesta aportació pública?

3) Aquesta subvenció anava compromesa a un Pla de 
Viabilitat que va resultar ser positiu?

4) Quines accions es desprenien d’aquell Pla de Via-
bilitat?

5) Va nomenar o consensuar el Govern de la Genera-
litat i/o el Departament d’Empresa i Ocupació un ad-
ministrador per a l’empresa després de l’aportació d’a-
quest diner públic?

6) Qui i com es va decidir qui seria lla persona que as-
sumiria aquestes funcions?

7) Va fer el departament corresponent el seguiment 
del Pla de Viabilitat de l’empresa SATI Grupo Tèxtil 
SA? Quines conclusions treu el Govern d’aquest se-
guiment?

8) Té coneixement el Govern que la persona que va ser 
anomenada administrador de l’empresa, per consens 
entre l’empresa i el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció, va ser qui, finalment, va quedar-se amb l’empresa 
després d’un concurs de creditors?

9) Què pensa el Govern d’aquesta situació?

10) Considera el Govern que aquesta situació s’ajusta a 
la normativa legal vigent?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la substitució de l’Escola Vilamagore, 
de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental), 
en un institut
Tram. 314-11537/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55400 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern de la Generalitat substituir l’es-
cola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor (Vallès 
Oriental) en un institut?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el manteniment de l’oferta de places de P4, 
P5 i primària a l’Escola Vilamagore, de Sant 
Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-11538/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55401 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té previst el Govern de la Generalitat garantir la 
continuïtat dels i les alumnes de P4 fins a 6è de primà-
ria a l’escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de l’oferta de places 
de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de 
Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-11539/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té constància del Departament d’Ensenyament que, 
amb les dades demogràfiques de naixements entre Sant 
Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor s’hauria 
de mantenir l’oferta d’una línia de P3 a l’escola Vila-
magore?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les alternatives per a l’escolarització dels 
alumnes de l’Escola Vilamagore, de Sant Pere 
de Vilamajor (Vallès Oriental), en cas de tan-
cament
Tram. 314-11540/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– En cas de supressió de l’escola Vilamagore de Sant 
Pere de Vilamajor, com pensa el Govern garantir l’es-
colarització dels i les alumnes de l’escola Vilamagore? 
Pensa el Govern que una de les alternatives podria ser 
l’escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la capacitat de l’Escola Joan Casas, 
de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Orien-
tal), per a acollir els alumnes de l’Escola Vi-
lamagore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès 
O riental), en cas de tancament
Tram. 314-11541/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té coneixement el Govern que, tot i amb les obres 
d’ampliació previstes al Joan Casas de Sant Antoni de 
Vilamajor, aquest edifici seria insuficient per encabir 
l’alumnat que previsiblement provindria de l’escola Vi-
lamagore de Sant Pere de Vilamajor?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’Escola Vilamagore, 
de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-11542/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Pot el Govern garantir la continuïtat de l’escola Vila-
magore de Sant Pere de Vilamajor?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de P3 en les escoles públi-
ques per al curs 2014-2015
Tram. 314-11543/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Quantes línies de P3 públiques té previst el Depar-
tament d’Ensenyament suprimir de cara al curs 2014-
2015? A quines escoles estan ubicades?

2) Ha avisat el Departament d’Ensenyament, abans del 
període de preinscripció, a algunes escoles públiques 
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que no obrirà la possibilitat de matriculació en deter-
minades línies de P3?

3) Quins són els motius d’aquest avís?

4) Pensa el Govern que amb aquest avís preventiu es 
garanteix el dret a elecció de centre de les famílies?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la instal·lació de pantalles acústiques a la 
carretera C-32 al pas pel Masnou (Maresme)
Tram. 314-11544/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
conseller Vila afirmava que l’empresa concessionària 
responsable de la gestió de la C-32 al seu pas pel Mas-
nou està fent un estudi previ a la instal·lació de mesu-
res de correcció acústica que cal implantar, tal i com 
es va aprovar en una proposta de resolució a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Cata-
lunya.

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

– La instal·lació de les mesures correctores en l’àmbit 
acústic que ha de realitzar la concessionària responsa-
ble de la gestió de la C-32 al seu pas pel Masnou, s’ubi-
carà en tot el seu pas de la C-32 pel municipi? També 
en el seu pas pel barri de Santa Madrona?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’increment d’afluència de vehicles a la car-
retera C-32 per l’homogeneïtzació del preu per 
quilòmetre
Tram. 314-11545/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

En el control de compliment núm. 290-00059/10, el 
conseller Vila afirmava que l’empresa concessionària 
responsable de la gestió de la C-32 al seu pas pel Mas-
nou està fent un estudi previ a la instal·lació de mesu-
res de correcció acústica que cal implantar, tal i com 
es va aprovar en una proposta de resolució a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Cata-
lunya.

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

– Creu que l’acord al què ha arribat el Departament de 
Territori i Sostenibilitat amb la concessionària de la 
C-32, en relació a la homogeneïtzació del preu km, pot 
provocar més afluència de vehicles en aquesta autopis-
ta? En tenen algun estudi o anàlisi? Si la resposta és 
afirmativa, tenen previst prendre mesures en relació a 
l’excés de contaminació acústica en aquells indrets on 
avui ja es pateix aquest problema?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de reobrir una línia de P3 a l’Es-
cola Joan Coromines, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-11546/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El curs 2013-2014 el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya va suprimir una línia de 
P3 de l’escola Joan Coromines de Mataró, malgrat la 
falta de places escolars públiques al centre de la ciutat. 
La demanda en el període de preinscripció, les decla-
racions per part del consistori i una proposta de reso-
lució aprovada per unanimitat al Parlament de Catalu-
nya a favor de mantenir aquesta segona línia han estat 
una constatació de la necessitat d’aquesta línia de P3 
al centre de Mataró, tot i que el Govern va decidir eli-
minar-la.

Recentment, l’Ajuntament de Mataró ha comunicat als 
diferents grups municipals que, per al curs vinent, el 
Departament d’Ensenyament tornarà a oferir la sego-
na línia de P3 a l’escola Joan Coromines.

Després d’aquest joc de despropòsits, i coincidint amb 
el nou període de preinscripció per al curs vinent, 

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

– El Departament d’Ensenyament té previst obrir la 
segona línia de P3 que va suprimir aquest curs? I, per 
tant, cobriria l’any vinent la de P4?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi de criteri amb relació a la reo-
bertura d’una línia de P3 a l’Escola Joan Co-
romines, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-11547/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El curs 2013-2014 el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya va suprimir una línia de 
P3 de l’escola Joan Coromines de Mataró, malgrat la 
falta de places escolars públiques al centre de la ciutat. 
La demanda en el període de preinscripció, les decla-
racions per part del consistori i una proposta de reso-
lució aprovada per unanimitat al Parlament de Catalu-
nya a favor de mantenir aquesta segona línia han estat 
una constatació de la necessitat d’aquesta línia de P3 
al centre de Mataró, tot i que el Govern va decidir eli-
minar-la.

Recentment, l’Ajuntament de Mataró ha comunicat als 
diferents grups municipals que, per al curs vinent, el 
Departament d’Ensenyament tornarà a oferir la sego-
na línia de P3 a l’escola Joan Coromines.

Després d’aquest joc de despropòsits, i coincidint amb 
el nou període de preinscripció per al curs vinent, 

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

– Per què s’ha canviat de criteri per aquest proper curs 
i no es va obrir la línia de P3 al Joan Coromines de 
Mataró per al curs 2013-2014, menystenint la propos-
ta de resolució el Parlament que aprovava el mante-
niment d’aquesta línia? Què ha canviat per prendre 
aquesta decisió quan era necessària també per al curs 
2013-2014?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de construir l’Escola Joan Co-
romines, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-11548/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El curs 2013-2014 el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya va suprimir una línia de 
P3 de l’escola Joan Coromines de Mataró, malgrat la 
falta de places escolars públiques al centre de la ciutat. 
La demanda en el període de preinscripció, les decla-
racions per part del consistori i una proposta de reso-
lució aprovada per unanimitat al Parlament de Catalu-
nya a favor de mantenir aquesta segona línia han estat 
una constatació de la necessitat d’aquesta línia de P3 
al centre de Mataró, tot i que el Govern va decidir eli-
minar-la.

Recentment, l’Ajuntament de Mataró ha comunicat als 
diferents grups municipals que, per al curs vinent, el 
Departament d’Ensenyament tornarà a oferir la sego-
na línia de P3 a l’escola Joan Coromines.

Després d’aquest joc de despropòsits, i coincidint amb 
el nou període de preinscripció per al curs vinent,

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

– El Departament d’Ensenyament té prevista la cons-
trucció de l’escola Joan Coromines de Mataró en la 
seva programació de nous centres escolars? Si la res-
posta és afirmativa, per quan es preveu l’inici de la 
construcció?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’obertura i el tancament de línies 
d’ensenyament en diversos centres educa-
tius de Mataró (Maresme)
Tram. 314-11549/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Recentment l’Ajuntament de Mataró ha comunicat 
als diferents grups municipals que, per al curs vinent 
2014-2015, el Departament d’Ensenyament afegirà 
una línia més de P3 al CEIP Joan Coromines i al CEIP 
Àngela Bransuela i un grup més d’ESO al IES Pla d’en 
Boet i a l’IES Miquel Biada, i traurà un grup d’ESO al 
IES Damià Campeny.

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

– Confirma el Departament d’Ensenyament aquestes 
informacions en tots i cada un dels casos?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la base de les decisions d’obertura i 
tancament de línies d’ensenyament en diver-
sos centres educatius de Mataró (Maresme)
Tram. 314-11550/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Recentment l’Ajuntament de Mataró ha comunicat 
als diferents grups municipals que, per al curs vinent 
2014-2015, el Departament d’Ensenyament afegirà 
una línia més de P3 al CEIP Joan Coromines i al CEIP 
Àngela Bransuela i un grup més d’ESO al IES Pla d’en 
Boet i a l’IES Miquel Biada, i traurà un grup d’ESO al 
IES Damià Campeny.

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

– En què es basen aquestes decisions?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Mataró 
(Maresme) relatius a l’obertura i el tancament 
de línies d’ensenyament en diversos centres 
educatius
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Reg. 55440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Recentment l’Ajuntament de Mataró ha comunicat 
als diferents grups municipals que, per al curs vinent 
2014-2015, el Departament d’Ensenyament afegirà 
una línia més de P3 al CEIP Joan Coromines i al CEIP 
Àngela Bransuela i un grup més d’ESO al IES Pla d’en 
Boet i a l’IES Miquel Biada, i traurà un grup d’ESO al 
IES Damià Campeny.

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

– Aquestes mesures han estat decidides conjuntament 
amb l’Ajuntament de Mataró? Si la resposta és afirma-
tiva, en quina reunió es van acordar? Si la resposta és 
negativa, i per tant, la decisió és unilateral de la Ge-
neralitat, quan les comunicarà formalment a l’Ajunta-
ment de Mataró?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC  Portaveu adjunta del GP SOC
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